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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD 01. Identificacions i Objecte del projecte 
 
L’objecte del present projecte és la definició de les obres d’adequació d’un centre d’acollida temporal 
d’animals de companyia a Parets del Vallès, que constarà de 5 boxes, una oficina amb servei i un 
espai d’ús comú, un magatzem d’eines i instal·lacions, amb una superfície total de l’àmbit de 420 m². 
 
El promotor del projecte és Ajuntament de Parets del Vallès , amb domicili al C/ Major, 2-4 de Parets 
del Vallès 08150.  
 
Els tècnics redactors del projecte són Jaume Corominas Bernis, arquitecte tècnic municipal, Joan 
Carles Millet Gómez, Cap de Medi Ambient, i Sònia Farrés Torner, delineant municipal. 
 
S’adjunta  la fitxa n. 1 relativa als agents del projecte. 
 
FITXA 01 Agents del projecte 
 
Projecte: 
Títol del projecte: Projecte d’adequació d’un centre d’acollida tempora l d’animals de 

companyia a Parets del Vallès 
Emplaçament: Carrer de la Sínia,1 
 
Promotor: 
Promotor: Ajuntament de Parets del Vallès NIF: P-0815800 H 
Adreça: Carrer Major Núm. 2-4 
Municipi: Barcelona Codi postal: 08150 
 
Redactors: 
Arquitecte tècnic: Jaume Corominas Bernis Tel. 935739999 
Cap medi ambient: Joan Carles Millet Gómez   
Adreça: Carrer Major Núm. 2-4 
Municipi: Parets del Vallès Codi postal: 08150 
 
Estudi bàsic de Seguretat i Salut 
Tècnic: Jaume Corominas Bernis   
Adreça: Carrer Major  Núm. 2-4 
Municipi: Parets del Vallès Codi postal: 08150 

 
 
MD 02. Informació prèvia 
02.01 Antecedents , estat actual  
 
A fi de satisfer i fomentar les necessitats socials i preservar el benestar dels animals dins del municipi, 
l’ajuntament de Parets del Vallès té la voluntat de promoure la implantació d’un centre d’acollida 
temporal d’animals de companyia a la masia de la Marineta. 
 
La inexistència d’aquest tipus d’espai dins el terme municipal i la preocupació per part de l’Ajuntament 
de la qualitat de vida dels animals de companyia del municipi, ha confirmat l’interès municipal per 
realitzar aquesta actuació. 
 
L’objectiu d’aquest centre és la recollida i localització d’animals de companyia, la gestió temporal dels 
animals, la comunicació d’aquells animals extraviats, abandonats o sense propietari identificat, i la 
seva gestió posterior (recuperació del titular – promoció de l’acollida i/o l’adopció), prioritzant-ne les 
condicions de protecció, dignitat i benestar dels animals acollits. 
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La masia i els terrenys adjacents on s’ubica l’àmbit d’aquest projecte, són propietat de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès. 
 
 
MD 03. Àmbit d’actuació 
 
 
L’àmbit del projecte es troba situat a la part posterior de la masia de La Marineta, dins el Polígon 
Llevant Industrial, just al límit del terme municipal amb Lliçà de Vall. Té una planta irregular, amb una 
superfície total de 420 m2, amb una longitud aproximada al costat sud de 30 m, al costat est 14 m, al 
nord amb 31 m i a l’oest 19 m. El terreny pràcticament no presenta desnivell. 
 
L’àmbit d’actuació engloba part d’una parcel·la propietat de l’Ajuntament de Parets del Vallès, com 
s’ha esmentat anteriorment. Segons dades del cadastre, aquesta parcel·la consta de 14.700 m² i 
conté la masia i les edificacions auxiliars de la Marineta i els terrenys adjacents a la masia. 
 
El planejament vigent en aquesta parcel·la és el Text refós de la Revisió del Pla General d'Ordenació 
Municipal aprovat per l’Ajuntament en sessió de 13 de febrer de 2007 i aprovat definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 22 de febrer de 2007 i publicat en el D.O.G.C. núm. 
4896 de 1 de juny de 2007. Aquest planejament classifica aquest sòl com a sistema d’equipaments 
comunitaris, que comprèn els sòls que es dediquen a usos públics, col·lectius o comunitaris al servei 
dels veïns. 
 
D’altra banda, la masia de la Marineta o Can Massó, es troba inclosa al Pla Especial de Protecció i del 
Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i Paisatgístic del municipi de Parets del Vallès, amb 
un nivell de protecció B.C.I.L. (Bé Cultural d’Interés Local), amb les següents elements protegits: 
 

- Edifici principal: conservació de volum, façanes, coberta i murs de tanca de l’era. 
- Edifici de les corts: Volum, façanes i cobertes. 
- No s’admeten noves construccions a menys de 25 metres dels edificis protegits. 
- Element inclòs en l’àmbit d’interès arqueològic de Categoria 3 amb indicatiu A-33. 

 
En cas de projectes d’obra o qualsevol altra actuació que impliqui la remoció del subsòl en els àmbits 
protegits o la seva modificació/desaparició, caldrà la presentació prèvia d’un informe i proposta 
d’actuació per part d’un arqueòleg/loga que, amb el vist-iplau de l’autoritat competent, haurà de 
preveure la completa i correcta documentació –seguint la metodologia arqueològica- de totes les 
estructures, edificis i elements afectats. 
 
Així mateix, en el cas d’obres de remoció del subsòl, ja sigui a l’interior de l’edifici principal –la masia- 
o en elements exteriors, caldrà preveure les mesures d’actuació necessàries en els àmbits afectats. 
Respecte a la masia –on l’estudi arqueològic és especialment necessari per a conèixer la història i 
evolució de l’edifici-, en casos d’enderroc o de reforma en profunditat, l’actuació arqueològica no 
s’haurà de limitar als àmbits afectats del subsòl, sinó que haurà d’incloure l’estudi arqueològic de les 
estructures aèries –arqueologia vertical-. 
 
Tanmateix, les obres a realitzar es troben ubicades fora de l’àmbit de protecció, no impliquen noves 
construccions i no impliquen remoció dels subsòl. 
 
 
MD 04. Descripció i justificació de la proposta 
 
El present projecte contempla la instal·lació de 5 boxes per a gossos de 2 m d’ample i 3 m de costat, 
la rehabilitació d’una construcció existent de uns 25 m2, per a adaptar-la com a oficina i servei 
higiènic. I la reparació d’un cobert existent de 15 m2 per a ús de magatzem. 
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L’accés serà per la part est, a través de l’accés actual a la parcel·la. Es mantindrà la zona 
d’aparcament existent. Està prevista la instal·lació d’una tanca metàl·lica delimitant l’espai del centre, 
amb una porta doble a l’accés. 
 
D’altra banda, els boxes es distribuiran de est a oest, de tal manera que s’adaptin a la composició 
dels edificis existents. Es situaran en filera, excepte un d’ells que es situarà separat, per a animals 
malalts. 
 
Es rehabilitarà una construcció existent per adaptar-la com a oficina. Dins aquesta construcció 
s’habilitarà una cambra higiènica. També es reformarà un cobert adjacent per a magatzem de 
material. 
 
Totes les instal·lacions es connectaran a les existents de la masia de la Marineta. 
 
 
MD 05. Compliment de normativa 
 
El planejament vigent en aquesta parcel·la és el Text refós de la Revisió del Pla General d'Ordenació 
Municipal aprovat per l’Ajuntament en sessió de 13 de febrer de 2007 i aprovat definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 22 de febrer de 2007 i publicat en el D.O.G.C. núm. 
4896 de 1 de juny de 2007. Aquest planejament classifica aquest sòl com a sistema d’equipaments 
comunitaris, que comprèn els sòls que es dediquen a usos públics, col·lectius o comunitaris al servei 
dels veïns. 
 
Aquest centre d’acollida es considera un equipament d’interès públic al servei del municipi de Parets 
del Vallès 
 
 
MD 06. Dades referents a la contractació de submini strament i serveis 
 
En l’actualitat la masia disposa d’instal·lacions de aigua, electricitat, telèfon i sanejament, connectades 
a la xarxa pública. 
 
Les instal·lacions per a aquest centre es connectaran a les de la masia, sense que sigui necessari 
contractar cap tipus d’escomesa. 
 
 
MD 07. Resum de característiques econòmiques 
 
El pressupost d’execució material  és de 23.845,47 €, (Vint-i-tres mil vuit-cents quaranta-cinc euros 
amb quaranta-set cèntims). 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres (I VA exclòs)  és de 28.376,11 €, (Vint-i-vuit 
mil tres-cents setanta-sis euros amb onze cèntims). 
 
 
 
Parets del Vallès, abril de 2015 
 

 

 
Jaume Corominas Bernis 
Arquitecte tècnic 
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MD 08. Fotografies 
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ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT   
I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 
 
Dades de l'obra 
 

Tipus d'obra: ADEQUACIÓ D’UN CENTRE D’ACOLLIDA 
TEMPORAL D’ANIMALS DE COMPANYIA 

Emplaçament: La Marineta  

Superfície àmbit: 420 m2 

Promotor: AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 

 

Tècnic/s autor/s del Projecte d'execució: JAUME COROMINAS BERNIS 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: JAUME COROMINAS BERNIS 

 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 
 

Topografia: 
La topografia del solar on s’instal·la el centre d’acollida és 
pràcticament plana 
 

Característiques del terreny:  
Actualment és un camp de cultiu. 
 

Condicions físiques i d'ús dels 
edificis de l'entorn 

L’espai està situat al costat d’una masia de propietat municipal en 
perfecte estat i condicions d’us. 

Instal·lacions de serveis públics, tant 
vistes com soterrades: 

 

La zona disposa dels serveis públics: electricitat, aigua i 
clavegueram 

Ubicació de vials: 

(amplada, nombre, densitat de circulació) 
i amplada de voreres 

El Camí d’accés té una amplada de mes de 3,00 metres. 

La densitat de circulació és baixa, donat que es una zona de rural 
d’accés a una masia d’us municipal. 
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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 
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- 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, 
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manteniment...). 
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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) 

 

Enderrocs 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

Moviments de terres i excavacions 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
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- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

Fonaments 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

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

 

Estructura 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

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

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 
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- 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) 

 

Instal·lacions 

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

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

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 
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- Caigudes de pals i antenes 

 

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

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

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

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

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

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

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en 
bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció 
hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 

Mesures de protecció col·lectiva 

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

- Senyalització de les zones de perill 

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

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

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

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

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

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

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

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

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

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

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

- Utilització de paviments antilliscants.  

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

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

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

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

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
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- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

Mesures de protecció individual 

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

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

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

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

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

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

 

Mesures de protecció a tercers 

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

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

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

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

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

 

 

  

Primers auxilis 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
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Llistat de normativa de seguretat i salut 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

R.D. 1627/1997. 24 octubre         
 (BOE: 25/10/97)Transposició de 
la Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre            
 (BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE: 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

R.D. 39/1997. 17 de enero           
 (BOE: 31/01/97).                
Modificacions: RD 780/1998 . 30 
abril (BOE: 01/05/98) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

R. D.  2177/2004, de 12 de 
novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

R.D. 485/1997. 14 abril                
 (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

R.D. 486/1997 . 14 de abril          
     (BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de 
mà. Modifica i deroga alguns 
capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo” 
(O. 09/03/1971) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

R.D. 487/1997 .14 abril                
 (BOE: 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97.  14  abril                  
 (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo              
 (BOE: 24/05/97) 
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PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo            
 (BOE: 24/05/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo               
 (BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio         
  (BOE: 07/08/97)                         
    transposició de la directiva 
89/655/CEE                               
modifica i deroga alguns capítols 
de la “ordenanza de seguridad e 
higiene en el trabajo”      (O. 
09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre       
 (BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio               
 (BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998                              
   (BOE: 03/06/98) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952          
  (BOE: 15/06/52)               
modificacions:  O. 10 diciembre 
de 1953 (BOE: 22/12/53)             
            O. 23 septiembre de 
1966             (BOE: 01/10/66) 
ART. 100 A 105 derogats per O 
de 20 gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. 
ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y 
ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 
09/09/70)       correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987        
  (BOE: 18/09/87) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977          
  (BOE: 14/06/77)                         
 modificació:O. de 7 de marzo dE 
1981 (BOE: 14/03/81) 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,              
 (BOE: 17/07/03).  vigent a partir 
del 17 d’octubre de 2003. 
(deroga la  O. de 28 de junio de 
1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  
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REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984               
 (BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987                    
 (BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971          
              (BOE: 16 I 17/03/71)      
            correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats alguns 
capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974    
 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975             
 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975             
 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:       
   modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975             
 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975             
 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5        
   modificació: BOE: 27/10/75 

 
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975             
 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6        
   modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

R. de 28 de julio de 1975             
 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975             
 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

R. de 28 de julio de 1975             
  (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 

AMONÍACO 

R. de 28 de julio de 1975             
 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parets del Vallès, abril de 2015 
 

 

 
Jaume Corominas Bernis 
Arquitecte tècnic 
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Adequació d´un centre d´acollida temporal d´animals de companyia

AMIDAMENTS Data: 04/04/16 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ D'UN CNETRE D'ACOLLIDA TEMPORAL D'ANIMAL

Capítol 01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

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

1 Àmbit d'actuació

2 1,000 420,000 420,000

3 Camí d'accés

4 1,000 42,000 2,500 105,000

TOTAL AMIDAMENT 525,000

2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

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

1 1,000 12,000 4,000 0,200 9,600

TOTAL AMIDAMENT 9,600

3 E921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

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

1 Camí d'accés 1,000 42,000 2,500 0,150 15,750

TOTAL AMIDAMENT 15,750

4 K215301J m2 Arrencada de plaques de fibrociment de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

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

1 1,000 6,000 2,300 13,800

TOTAL AMIDAMENT 13,800

5 F2111044 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, sense enderroc de fonaments, solera ni
mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus especials, amb bulldòzer i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 K2164671 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

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

1 Porta d'entrada 1,000 1,000 2,200 2,200

TOTAL AMIDAMENT 2,200

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

EUR



Adequació d´un centre d´acollida temporal d´animals de companyia

AMIDAMENTS Data: 04/04/16 Pàg.: 2

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. S'inclouen cànons i taxes d'abocament.

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

1 Neteja de terreny 1,000 525,000 0,100 52,500

2 Excavació de caixa de paviment 1,000 9,600 9,600

3 Esponjament (15%) 1,000 0,150 61,300 9,195

TOTAL AMIDAMENT 71,295

10 F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. S'inclou cànons i alstres despeses d'abocament.
S'inclouen taxes i cànons d'abocament.

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

1 Coberta 1,000 13,800 0,100 1,380

2 Enderroc de construcció 1,000 7,250 7,250

3 Enderroc de paret de tancament 1,000 10,550 0,200 2,110

4 Arrencada de full de bastiment 2,000 1,000 2,000 0,100 0,400

5 Esponjament (30%) 1,000 0,300 11,140 3,342

TOTAL AMIDAMENT 14,482

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ D'UN CNETRE D'ACOLLIDA TEMPORAL D'ANIMAL

Capítol 02  COBERTA

1 E4445111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

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

1 IPE-140 3,000 3,000 13,220 118,980

TOTAL AMIDAMENT 118,980

2 E5454F64 m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, amb 3 nervis separats entre 245 i 255 mm i una
alçària entre 100 i 110 mm, d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 242 i 244 cm4 i una massa superficial entre 12,5 i
13,5 kg/m2, acabat llis de color estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques

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

1 1,000 6,000 2,400 14,400

EUR



Adequació d´un centre d´acollida temporal d´animals de companyia

AMIDAMENTS Data: 04/04/16 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 14,400

3 K52RU008 m2 Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i runa, substitució de teules trencades amb teula àrab envellida, en
una proporció de 5 u/m2, recol·locació teules mogudes, presa d'una de cada cinc filades amb morter de ciment 1:8 i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 1,000 5,900 4,400 25,960

TOTAL AMIDAMENT 25,960

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ D'UN CNETRE D'ACOLLIDA TEMPORAL D'ANIMAL

Capítol 03  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 K612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

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

1 Tancament porta existent

2 1,000 0,800 2,200 1,760

TOTAL AMIDAMENT 1,760

2 K612EM1V m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de maó calat, HD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

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

1 1,000 2,000 2,800 5,600

2 1,000 1,600 2,800 4,480

TOTAL AMIDAMENT 10,080

3 K4FR14F1 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer en barres corrugades
B500S, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, fluid i de retracció controlada

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

1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ D'UN CNETRE D'ACOLLIDA TEMPORAL D'ANIMAL

Capítol 04  REVESTIMENTS

1 K81125E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
remolinat

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

1 Porta a tapiar

2 1,000 0,800 2,200 1,760

EUR



Adequació d´un centre d´acollida temporal d´animals de companyia

AMIDAMENTS Data: 04/04/16 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1,760

2 K81121E4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

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

1 Paret Bany

2 1,000 2,000 2,800 5,600

3 1,000 1,600 2,800 4,480

TOTAL AMIDAMENT 10,080

3 K81R101J m2 Reparació arrebossat existent

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

1 4,000 5,250 2,800 58,800

2 4,000 3,850 2,800 43,120

TOTAL AMIDAMENT 101,920

4 K8251348 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València,
grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 26 a 45 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

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

1 Bany

2 2,000 1,600 2,400 7,680

3 2,000 2,000 2,400 9,600

TOTAL AMIDAMENT 17,280

5 K8449260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

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

1 Bany 1,000 1,600 2,000 3,200

TOTAL AMIDAMENT 3,200

6 K8443260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

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

1 1,000 3,850 5,250 20,213

TOTAL AMIDAMENT 20,213

7 K7C9V544EAA7 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 86 a 95 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,176 m2.K/W ref. 403S3001204 de la serie Edificació
Tècnica de ROCKWOOL , col·locada amb fixacions mecàniques

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

1 1,000 3,850 5,250 20,213

EUR
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AMIDAMENTS Data: 04/04/16 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 20,213

8 K8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat

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

1 2,000 5,250 2,800 29,400

2 2,000 3,850 2,800 21,560

TOTAL AMIDAMENT 50,960

9 K8K1B14K m Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter
mixt 1:2:10

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

1 Finestra 1,000 0,800 0,800

TOTAL AMIDAMENT 0,800

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ D'UN CNETRE D'ACOLLIDA TEMPORAL D'ANIMAL

Capítol 05  PAVIMENTS

1 193514B4 m2 Solera de formigó hidròfug HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D,
capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS

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

1 1,000 12,000 4,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 K9DB1133 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada,
preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

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

1 1,000 3,850 5,250 20,213

TOTAL AMIDAMENT 20,213

3 K9U321A1 m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

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

1 2,000 5,250 10,500

2 2,000 3,850 7,700

TOTAL AMIDAMENT 18,200

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ D'UN CNETRE D'ACOLLIDA TEMPORAL D'ANIMAL

Capítol 06  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EUR



Adequació d´un centre d´acollida temporal d´animals de companyia

AMIDAMENTS Data: 04/04/16 Pàg.: 6

1 KAF16474 u Col·locació de finestra practicable amb un buit de 75x90 cm, en paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix,
llinda prefabricada de ceràmica armada, bastiment de base de tub d'acer per a finestra, arrebossat de parament
vertical exterior, escopidor de rajola de ceràmica amb trencaaigües, col·locació de finestra practicable d'alumini lacat,
segellat perimetral amb silicona

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 4A1U123A u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit de 90x215 cm, en paret de tancament de maó calat de 15 cm de
gruix, amb tall amb disc, execució de forat, llinda prefabricada de ceràmica armada, bastiment de base de tub d'acer
per a porta, arrebossat de parament vertical, col·locació de porta de planxa d'acer, col·locada en parets existents, una
fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixa de ventilació, pany i clau

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 4A2Y1221 u Formació de porta interior practicable en envà ceràmic de 10 cm de gruix, col·locació de bastiment de fusta de pi roig
per a pintar, per a portes de fulles batents amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, fulla batent per
a porta interior, de fusta, tapajunts de fusta, pintat de porta a l'esmalt sintètic

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ D'UN CNETRE D'ACOLLIDA TEMPORAL D'ANIMAL

Capítol 07  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ

1 F2221363 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor

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

1 1,000 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 KD354565 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i
amb tapa prefabricada de formigó armat

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 KD7K3332 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

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

1 1,000 30,000 30,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 04/04/16 Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 KD115771 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

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

1 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 KD115271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró

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

1 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FD5J5388 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FD5ZBCC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ D'UN CNETRE D'ACOLLIDA TEMPORAL D'ANIMAL

Capítol 08  INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT

1 KDG52357 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

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

1 1,000 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 KDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de
sorra

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 KDKZ3174FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter .
Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

EUR
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AMIDAMENTS Data: 04/04/16 Pàg.: 8

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 4G411333 u Quadre de comandament i protecció de l'interior de l'oficina, per a instal·lació d'electrificació bàsica amb 5 circuits, amb
interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat
nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material
autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de PVC de DN
32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16 mm2 de secció, i cablejat intern de la
caixa amb conductor de coure H07V-R de 6 mm2 de secció

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 4G622110 u Interruptor de 10 A, de superfície, col·locació de tub de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07V-R
unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm, col·locada en superfície

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

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 4G632110 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A d'intensitat màxima, en superfície, amb obertura de regata,
col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07V-R unipolar d'1,5 mm2 de
secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm col·locada en superfície

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

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 KH2DA446 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb reactància
electrònica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm,
encastada al sostre

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

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 4HA1E2N1 u Llum industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de 36 W, amb xassís de planxa d'acer perfilat muntat
superficialment al sostre, inclou obertura de regata, interruptor de 10 A col·locat encastat, tub corrugat de PVC de DN
16 mm, conductor de coure de designació H07V-R unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de
90x90 mm col·locada encastada

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

1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ D'UN CNETRE D'ACOLLIDA TEMPORAL D'ANIMAL

Capítol 09  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR

EUR



Adequació d´un centre d´acollida temporal d´animals de companyia

AMIDAMENTS Data: 04/04/16 Pàg.: 9

1 F2221363 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor

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

1 1,000 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 FG31205J pa Subministre i instal·lació de 18 m de tub corrugat de 90 mm, 18 m de cable conductor de coure de 1x35r i 70 m de
cable 4x6. Instal·lació i posada en funcionament de lluminàries. S'inclou dos interruptors commutats.

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FHQ43B62 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiextensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió baixa de
135 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i fixat a la paret

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

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ D'UN CNETRE D'ACOLLIDA TEMPORAL D'ANIMAL

Capítol 10  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA

1 KJ13B71T u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà,
col·locat amb suports murals i amb mig peu

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 KJ2311DG u Aixeta mescladora per a lavabo, encastada a la paret, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets

EUR
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AMIDAMENTS Data: 04/04/16 Pàg.: 10

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 KJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un
sifó de PVC

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

1 1,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 4J411141 u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo i inodor, equipat amb escalfador acumulador elèctric de
50 l per a aigua calenta, no inclou sanitaris i xarxa de desguassos

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 KFB16455 m Tub de polietilè per a subministre d'aigua sanitària, connectat a la xarxa de l'edifici existent, soterrat.

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

1 1,000 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 FJS12050 u Boca de reg de plàstic, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, instal·lada

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ D'UN CNETRE D'ACOLLIDA TEMPORAL D'ANIMAL

Capítol 11  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

1 KPA1U150 u Càmera fixa digital per a circuit tancat de TV (CTTV), communtable color-B/N amb sensor CCD de 1/3'' amb filtre ICR
mecànic, elements de 752×582, resolució 530 línies, sensibilitat de 0,3 lux en color i 0,002 lux en B/N amb integració
de camps, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum dinamic,
AES, AGC, DC vídeo iris, detecció de moviment i zoom digital x10, muntada i fixada en el interior de carcassa

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KPA1UC60 u Carcassa d'aluminni per a càmera fixa de CTTV, per a ús exterior IP66, amb calefactor i parasol, amb suport de paret o
columna amb fixació amb pas interior de cables, fixada mecanicament

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

1 1,000 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 04/04/16 Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 KPA1UF10 u Font d'alimentació per a exterior, amb sortida de 24 Vac i 4 A, instal·lada

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 KPA1U01J pa Instal·lació de càmera fixa per a control de seguretat, connectada a la xarxa de telefonia per a control des de la policia
municipal.

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ D'UN CNETRE D'ACOLLIDA TEMPORAL D'ANIMAL

Capítol 12  SERRALLERIA

1 F6A1HCA0 m Reixat d'acer, tipus HERCULES, d'1,8 m d'alçària format per panells de 2,5 x 1,8 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de
diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix , situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat ,
col·locat sobre daus de formigó

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

1 1,000 11,050 11,050

2 1,000 27,850 27,850

3 1,000 3,250 3,250

4 1,000 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 45,150

2 F6A1H08J u Porta de malla verda 3,00 x 1,80 de dues fulles

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F6A1SQH2 pa Subministre i instal·lació de Box per a gossos de 2 m x 3 m de barres d'acer galvanitzat, amb barrots de 8 cm de
separació, frontal de malla de 5cm x 5cm de 2 m d'ample amb porta, coberta de xapa metàl·lica lacada de color teula.
Fixat mecànicament a solera de formigó, mitjançant pletines d'acer galvanitzat. S'inclou: menjadores dobles collades
al frontal de malla.

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost Adequació d'un cnetre d'acollida temporal d'animal

Capítol 01 Enderrocs, moviment de terres i gestió de residus

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 13)

1,52 525,000 798,00

2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 14)

5,71 9,600 54,82

3 E921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del
PM (P - 11)

25,06 15,750 394,70

4 K215301J m2 Arrencada de plaques de fibrociment de coberta amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 27)

30,32 13,800 418,42

5 F2111044 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m
d'alçària, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense
separació, transport ni gestió de residus ni residus especials, amb
bulldòzer i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 12)

7,25 1,000 7,25

6 K2164671 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 28)

10,55 2,200 23,21

7 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 29)

5,69 1,000 5,69

8 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 30)

3,79 1,000 3,79

9 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. S'inclouen cànons i taxes
d'abocament. (P - 16)

6,72 71,295 479,10

10 F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km. S'inclou cànons i alstres despeses
d'abocament. S'inclouen taxes i cànons d'abocament. (P - 17)

8,73 14,482 126,43

TOTAL Capítol 01.01 2.311,41

Obra 01 Pressupost Adequació d'un cnetre d'acollida temporal d'animal

Capítol 02 Coberta

1 E4445111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (P - 9)

2,47 118,980 293,88

2 E5454F64 m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, amb 3
nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària entre 100 i 110 mm, d'1
mm de gruix, amb una inèrcia entre 242 i 244 cm4 i una massa superficial
entre 12,5 i 13,5 kg/m2, acabat llis de color estàndard, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 10)

26,86 14,400 386,78

3 K52RU008 m2 Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i runa, substitució de
teules trencades amb teula àrab envellida, en una proporció de 5 u/m2,
recol·locació teules mogudes, presa d'una de cada cinc filades amb morter
de ciment 1:8 i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 32)

17,43 25,960 452,48

TOTAL Capítol 01.02 1.133,14

Obra 01 Pressupost Adequació d'un cnetre d'acollida temporal d'animal

Capítol 03 Tancaments i divisòries

EUR



Adequació d´un centre d´acollida temporal d´animals de companyia

PRESSUPOST Data: 04/04/16 Pàg.: 2

1 K612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir,
col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II (P - 33)

36,44 1,760 64,13

2 K612EM1V m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de maó calat, HD, de
240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 34)

33,18 10,080 334,45

3 K4FR14F1 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb
grapa d'armadura d'acer en barres corrugades B500S, col·locada en l'orifici
fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines
sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada (P - 31)

13,16 10,000 131,60

TOTAL Capítol 01.03 530,18

Obra 01 Pressupost Adequació d'un cnetre d'acollida temporal d'animal

Capítol 04 Revestiments

1 K81125E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 37)

23,55 1,760 41,45

2 K81121E4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment
pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 36)

26,19 10,080 264,00

3 K81R101J m2 Reparació arrebossat existent (P - 38) 5,27 101,920 537,12

4 K8251348 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411),
preu mitjà, de 26 a 45 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888) (P - 39)

22,95 17,280 396,58

5 K8449260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat
format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 41)

35,16 3,200 112,51

6 K8443260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
(P - 40)

32,20 20,213 650,86

7 K7C9V544EAA7 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 86
a 95 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034
W/mK, resistència tèrmica >= 1,176 m2.K/W ref. 403S3001204 de la serie
Edificació Tècnica de ROCKWOOL , col·locada amb fixacions mecàniques
(P - 35)

12,12 20,213 244,98

8 K8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 42)

4,41 50,960 224,73

9 K8K1B14K m Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell,
amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 43)

18,73 0,800 14,98

TOTAL Capítol 01.04 2.487,21

Obra 01 Pressupost Adequació d'un cnetre d'acollida temporal d'animal

Capítol 05 Paviments

1 193514B4 m2 Solera de formigó hidròfug HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant
amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de

27,57 48,000 1.323,36

EUR



Adequació d´un centre d´acollida temporal d´animals de companyia

PRESSUPOST Data: 04/04/16 Pàg.: 3

polipropilè. C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS (P - 1)

2 K9DB1133 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 44)

35,39 20,213 715,34

3 K9U321A1 m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888) (P - 45)

7,14 18,200 129,95

TOTAL Capítol 01.05 2.168,65

Obra 01 Pressupost Adequació d'un cnetre d'acollida temporal d'animal

Capítol 06 Tancaments i divisòries practicables

1 KAF16474 u Col·locació de finestra practicable amb un buit de 75x90 cm, en paret de
tancament de maó calat de 15 cm de gruix, llinda prefabricada de
ceràmica armada, bastiment de base de tub d'acer per a finestra,
arrebossat de parament vertical exterior, escopidor de rajola de ceràmica
amb trencaaigües, col·locació de finestra practicable d'alumini lacat,
segellat perimetral amb silicona
(P - 46)

329,49 1,000 329,49

2 4A1U123A u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit de 90x215 cm, en
paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, amb tall amb disc,
execució de forat, llinda prefabricada de ceràmica armada, bastiment de
base de tub d'acer per a porta, arrebossat de parament vertical, col·locació
de porta de planxa d'acer, col·locada en parets existents, una fulla batent,
per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixa de ventilació, pany i clau (P -
2)

414,69 1,000 414,69

3 4A2Y1221 u Formació de porta interior practicable en envà ceràmic de 10 cm de gruix,
col·locació de bastiment de fusta de pi roig per a pintar, per a portes de
fulles batents amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària,
fulla batent per a porta interior, de fusta, tapajunts de fusta, pintat de porta
a l'esmalt sintètic (P - 3)

240,09 1,000 240,09

TOTAL Capítol 01.06 984,27

Obra 01 Pressupost Adequació d'un cnetre d'acollida temporal d'animal

Capítol 07 Instal·lacions d'evacuació

1 F2221363 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm
de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor (P - 15)

6,16 30,000 184,80

2 KD354565 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de
10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (P - 49)

210,43 1,000 210,43

3 KD7K3332 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense
pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit
de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del
tub (P - 50)

62,53 30,000 1.875,90

4 KD115771 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 48)

30,31 1,000 30,31

5 KD115271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 47)

15,91 1,000 15,91

6 FD5J5388 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb
morter ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 21)

153,14 1,000 153,14

EUR
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7 FD5ZBCC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
755x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 22)

75,09 1,000 75,09

TOTAL Capítol 01.07 2.545,58

Obra 01 Pressupost Adequació d'un cnetre d'acollida temporal d'animal

Capítol 08 Instal·lacions d'electricitat

1 KDG52357 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I (P - 51)

7,71 30,000 231,30

2 KDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 52)

60,85 1,000 60,85

3 KDKZ3174FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes, col·locat amb morter . Article: ref. HPHPUE de la serie
Pastes d'unió de HISPALAM (P - 53)

53,26 1,000 53,26

4 4G411333 u Quadre de comandament i protecció de l'interior de l'oficina, per a
instal·lació d'electrificació bàsica amb 5 circuits, amb interruptor automàtic
magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor
diferencial de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció
magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de
material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i
formació de petits encastaments, tub de PVC de DN 32 mm, connexió amb
el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16 mm2 de secció, i
cablejat intern de la caixa amb conductor de coure H07V-R de 6 mm2 de
secció (P - 4)

251,39 1,000 251,39

5 4G622110 u Interruptor de 10 A, de superfície, col·locació de tub de PVC de DN 16 mm,
conductor de coure de designació H07V-R unipolar d'1,5 mm2 de secció i
caixa de derivació quadrada de 90x90 mm, col·locada en superfície (P - 5)

32,81 4,000 131,24

6 4G632110 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A d'intensitat
màxima, en superfície, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat
de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07V-R unipolar
d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm
col·locada en superfície (P - 6)

32,96 4,000 131,84

7 KH2DA446 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada de fluorescència de
26 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades
G-24-d3, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de
fins a 85 mm, encastada al sostre (P - 55)

75,76 4,000 303,04

8 4HA1E2N1 u Llum industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de 36 W, amb
xassís de planxa d'acer perfilat muntat superficialment al sostre, inclou
obertura de regata, interruptor de 10 A col·locat encastat, tub corrugat de
PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07V-R unipolar
d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm
col·locada encastada (P - 7)

97,39 5,000 486,95

TOTAL Capítol 01.08 1.649,87

Obra 01 Pressupost Adequació d'un cnetre d'acollida temporal d'animal

Capítol 09 Instal·lacions d'enllumenat exterior

1 F2221363 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm
de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor (P - 15)

6,16 25,000 154,00

2 FG31205J pa Subministre i instal·lació de 18 m de tub corrugat de 90 mm, 18 m de cable
conductor de coure de 1x35r i 70 m de cable 4x6. Instal·lació i posada en
funcionament de lluminàries. S'inclou dos interruptors commutats. (P - 23)

309,24 1,000 309,24

3 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 24)

448,78 1,000 448,78

EUR
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4 FHQ43B62 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiextensiva, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió baixa de 135 W, de forma rectangular,
tancat, amb allotjament per a equip i fixat a la paret (P - 25)

316,81 2,000 633,62

TOTAL Capítol 01.09 1.545,64

Obra 01 Pressupost Adequació d'un cnetre d'acollida temporal d'animal

Capítol 10 Instal·lacions de lampisteria

1 KJ13B71T u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53
a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals i amb
mig peu (P - 56)

113,21 1,000 113,21

2 KJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 57)

211,42 1,000 211,42

3 KJ2311DG u Aixeta mescladora per a lavabo, encastada a la paret, de llautó cromat,
preu superior, amb dues entrades de maniguets (P - 58)

71,20 1,000 71,20

4 KJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P - 59)

11,04 2,000 22,08

5 4J411141 u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo i inodor,
equipat amb escalfador acumulador elèctric de 50 l per a aigua calenta, no
inclou sanitaris i xarxa de desguassos (P - 8)

481,20 1,000 481,20

6 KFB16455 m Tub de polietilè per a subministre d'aigua sanitària, connectat a la xarxa de
l'edifici existent, soterrat. (P - 54)

8,78 30,000 263,40

7 FJS12050 u Boca de reg de plàstic, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, instal·lada (P -
26)

18,80 1,000 18,80

TOTAL Capítol 01.10 1.181,31

Obra 01 Pressupost Adequació d'un cnetre d'acollida temporal d'animal

Capítol 11 Instal·lacions de seguretat anti intrusió

1 KPA1U150 u Càmera fixa digital per a circuit tancat de TV (CTTV), communtable
color-B/N amb sensor CCD de 1/3'' amb filtre ICR mecànic, elements de
752×582, resolució 530 línies, sensibilitat de 0,3 lux en color i 0,002 lux en
B/N amb integració de camps, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac,
relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum dinamic, AES,
AGC, DC vídeo iris, detecció de moviment i zoom digital x10, muntada i
fixada en el interior de carcassa (P - 61)

275,47 1,000 275,47

2 KPA1UC60 u Carcassa d'aluminni per a càmera fixa de CTTV, per a ús exterior IP66,
amb calefactor i parasol, amb suport de paret o columna amb fixació amb
pas interior de cables, fixada mecanicament (P - 62)

123,81 1,000 123,81

3 KPA1UF10 u Font d'alimentació per a exterior, amb sortida de 24 Vac i 4 A, instal·lada
(P - 63)

167,92 1,000 167,92

4 KPA1U01J pa Instal·lació de càmera fixa per a control de seguretat, connectada a la
xarxa de telefonia per a control des de la policia municipal. (P - 60)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Capítol 01.11 1.067,20

Obra 01 Pressupost Adequació d'un cnetre d'acollida temporal d'animal

Capítol 12 Serralleria

1 F6A1HCA0 m Reixat d'acer, tipus HERCULES, d'1,8 m d'alçària format per panells de 2,5
x 1,8 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5
mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció

28,64 45,150 1.293,10

EUR
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PRESSUPOST Data: 04/04/16 Pàg.: 6

circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix , situats cada 2,5 m als
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat , col·locat
sobre daus de formigó (P - 19)

2 F6A1H08J u Porta de malla verda 3,00 x 1,80 de dues fulles (P - 18) 569,16 1,000 569,16

3 F6A1SQH2 pa Subministre i instal·lació de Box per a gossos de 2 m x 3 m de barres
d'acer galvanitzat, amb barrots de 8 cm de separació, frontal de malla de
5cm x 5cm de 2 m d'ample amb porta, coberta de xapa metàl·lica lacada
de color teula. Fixat mecànicament a solera de formigó, mitjançant pletines
d'acer galvanitzat.  S'inclou: menjadores dobles collades al frontal de malla.
(P - 20)

4.378,75 1,000 4.378,75

TOTAL Capítol 01.12 6.241,01

EUR



Adequació d´un centre d´acollida temporal d´animals de companyia

RESUM DE PRESSUPOST Data: 04/04/16 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Enderrocs, moviment de terres i gestió de residus 2.311,41

Capítol 01.02  Coberta 1.133,14

Capítol 01.03  Tancaments i divisòries 530,18

Capítol 01.04  Revestiments 2.487,21

Capítol 01.05  Paviments 2.168,65

Capítol 01.06  Tancaments i divisòries practicables 984,27

Capítol 01.07  Instal·lacions d'evacuació 2.545,58

Capítol 01.08  Instal·lacions d'electricitat 1.649,87

Capítol 01.09  Instal·lacions d'enllumenat exterior 1.545,64

Capítol 01.10  Instal·lacions de lampisteria 1.181,31

Capítol 01.11  Instal·lacions de seguretat anti intrusió 1.067,20

Capítol 01.12  Serralleria 6.241,01

Obra 01 Pressupost Adequació d'un cnetre d'acollida temporal d'animal 23.845,47

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

23.845,47

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Adequació d'un cnetre d'acollida temporal d'animal 23.845,47

23.845,47

euros



Adequació d´un centre d´acollida temporal d´animals de companyia

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

23.845,47PRESSUPOST D'EXECUCIÓ

3.099,9113 % Benefici Industrial SOBRE 23.845,47....................................................................................................................................

6 % Gastos Generals SOBRE 23.845,47....................................................................................................................................1.430,73

Subtotal 28.376,11

21 % IVA SOBRE 28.376,11.................................................................................................................................... 5.958,98

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 34.335,09€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( TRENTA-QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS )



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÀNOLS 
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