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1. MEMÒRIA
1.1. Antecedents
1.1.1.Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia de data 7 d’octubre de 2015 es va procedir
a l’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la Modificació puntual del Pla
General Metropolità a l’entorn de l’Avda. de Lluís Moré (actualment Mil·lenari)
entre els carrer Ferran i Clúa i Dotze d’octubre. Sector Ponent, àmbit millora de
barris de Viladecans al terme municipal de Viladecans; trobant-se actualment en
fase d’informació pública i pendent d’aprovació definitiva.
1.1.2.Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia de data 23 de novembre de 2015 es va
procedir a l’aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació de la Modificació
puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de l’Avda. de Lluís Moré
(actualment Mil·lenari) entre els carrer Ferran i Clúa i Dotze d’octubre. Sector
Ponent, àmbit millora de barris de Viladecans al terme municipal de Viladecans;
trobant-se actualment en fase d’informació pública i pendent d’aprovació definitiva
1.1.3. Atès que esdevé necessari paral·lelament a l’execució de les obres
d’urbanització procedir a executar l’enderroc de l’edificació inclosa dins aquest
àmbit.
1.1.4.A tal efecte, caldrà procedir a la contractació d’una empresa per a la redacció del
projecte d’enderroc assumeix i l’execució del mateix

1.2. Objecte
1.2.1.L’objecte de la documentació que es redacta te com finalitat l’ execució total de
l’enderroc, per empresa solvent, de l’antic edifici de la Brigada Municipal de
Viladecans situat a la cantonada dels carrers Ferran i Clua i l’avinguda del
Mil·lenari, petites edificacions annexes, el paviment del pati i la tala de arbres i
arbustos de petit porte del perímetre de la tanca que dona a l’avinguda Mil·lenari;
així com tota la documentació necessària per poder realitzar aquests treballs.
Es justifica l’excepcionalitat de la contractació conjunta per la necessitat d’aplicar
aquelles especificitats del procediment tecnològic que pot determinar i establir
l’empresari com a constructor, mitjançant la tria d’un sistema d’enderroc per oferir
un preu equivalent o inferior al de la licitació per part de l’empresari, al disposar
aquest d’aquelles innovacions tecnològiques i organitzatives adequades a
l’objecte de la licitació, la qual cosa fa imprescindible la col·laboració entre
constructor i l’equip redactor del projecte.
1.2.2.Les feines objecte de contractació son:
1.2.2.1.
Redacció dels projectes necessaris, estudi de seguretat i salut,
coordinació de seguretat i salut en fase d’obra i el assumeix de la direcció
d’obra per part de tècnics competents, que permetin portar a terme les
obres a partir de la documentació gràfica que s’adjunta. I la resta de
documentació tècnica i documentació final d’obra, incloent la justificació
documentada de la gestió de residus.
1.2.2.2.
Aixecament gràfic i escrit que tingui la condició de document notarial de
l’estat actual tant de l’entorn de la parcel·la o s’emplaça l’edifici, així com de
les construccions veïnes que puguin ser afectades.
1.2.2.3.
Desconnexió efectiva dels serveis de l’edificació ( Gas, electricitat,
aigua, clavegueram telèfon fibra òptica...)
1.2.2.4.
Demolició, previ desmuntatge per part de una empresa especialitzada
amb el tractament de fibrociment si existís en l’edificació.
1.2.2.5.
Demolició de paviments i soleres
1.2.2.6.
Demolició de fonaments i de les instal·lacions soterrades
1.2.2.7.
Classificació dels diferents elements i/o materials produïts per
l’enderroc, assegurant-ne la seva correcta gestió.

3

1.2.2.8.
Adequació de la parcel·la resultant de la demolició, unificant nivells i
conduir les aigües pluvials als punts de recollida.
1.2.2.9.
Pavimentació de sauló compactat amb una capa de 10 cm.
1.2.2.10. Supervisió i Direcció d’obra a peu d’obra de les feines
1.2.2.11. Coordinació de seguretat i salut tant en fase de projecte com d’obra.
1.2.2.12. L’aprofitament de la estructura metàl·lica serà descomptada del
pressupost, es adir el cost negatiu de la deposició en centre de reciclatge,
s’haurà de descomptar del pressupost.

1.3. Proposta.
El projecte haurà de contenir la documentació següent:
Memòria
Plec de condicions
Pressupost
Documentació gràfica
Estudi de seguretat i salut
Gestió de Residus
La demolició s’haurà de realitzar pels mètodes:
Embranzida
Per tracció
Element a element
Col·lapse o be
Combinació dels diferents mètodes indicats.
Es farà constar clarament especificats sobre plànol el mètode/s a utilitzar en cada
element, unitat d’obra o zona.
Les actuacions a dur a terme son, bàsicament, les següents:
1. Feines prèvies, inclosa la implantació de l’obra, tancat d’obra, col·locació
del cartell d’obra
2. Desmuntatge, transport i deposició a centre de gestió de residus autoritzat
o magatzem municipal d’antena de comunicacions existent al solar. Inclòs
parallamps, que en cas de se radioactiu serà desmuntat i gestionat per
empresa especialitzada i homologada por ENRESA (Empresa Nacional de
Residuos Radioactivos)
3. Desmuntatge de elements de fibrociment
4. Repicat de parts de unions entre elements d’obra i de l’estructura metàl·lica
5. Tall i baixada a terra de l’estructura i coberta metàl·lica.
6. Enderroc de fàbriques d’obra amb diferents materials, com blocs de
formigó, formigó armat , materials ceràmics, maons...
7. Càrrega i transport de materials resultants abocadors o centres de gestió
de residus autoritzats
8. Paviment pati exterior
9. Petites tanques de murets de bloc i el seu filat
10. Tala de arbres i arbustos i transport dels residus a planta de compostatge

11. Conducció de les aigües pluvials als punts de recollida.
Aquestes actuacions comporten la necessitat de portar a terme la instal·lació de un
cartell d’obra, d’informació del calendari als veïns, la necessària coordinació amb la
policia local respecte a horaris, sortida i recorreguts de vehicles, la prohibició del tall de
carrers.
Preveure entrades alternatives al carrer Ferran i Clua donat que els dimecres al mati
està ocupat per parades del mercat que es fa tots els dimecres en aquesta zona,
així com la delimitació provisional d’acord amb el pla de seguretat que es redacti de la
zona d’ obra en l’actual parcel·la.
1.4 Normativa d’obligat compliment
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GENERAL
LLISTA DE LEGISLACIÓ APLICABLE
•

Decret 89/2010, de 29 de juny, del Departament de Medi Ambient I Habitatge [DOGC
núm. 5664, de 6 de juliol). S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
•

Resolució de 20 de gener de 2009, del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medí
Mari (BOE núm. 49, de 26 de febrer). Es publica l'Acord del Consell de Ministres amb el que
s'aprova el Pla Nacional Integrat de Residus per el període 2008-2015.
Catalunya [PROGROC), es regula la producció i gestió deis residus de la construcció i
demolicló, i el canón sobre la deposició controlada deis residus de la construcció.
•

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, del Departament de la Presidència [DOGC
núm. 5430, de 28 de juliol). S'aprova el Text refós de la LLei reguladora dels residus.

•

Ll ei 20/2009, de 4 de desembre, del Departament de la Presidència [DOGC núm.
5524, d'l1 de desembre). Prevenció i control ambiental de les activitats.

•

Decret 136/1999, de 18 de maig, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2894,
de 21 de maig). S'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció Integral de I'administració ambiental, i s’adapten els annexos.

•
Modificació. Decret 143/2003, de 10 de juny, del Departament de Medi Ambient (DOGC
núm. 3911, de 25 de juny). Modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrero de la intervenció
integral de l’administarció ambiental, i se n’adapten els annexos.
•
Rejal decret 105/2008, d'l de febrer, del Ministeri de la Presidéncia (BOE núm. 38, de
13 de febrer). Es regula la producció i gestió deis residus de construcció i demolició.
•

Decret 21/2006, de 14 de febrer, del Departament de la Presidéncia [DOGC núm. 4574,
de 16 de febrer). Regula I'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiéncla en els edlficis.

•
Modificació. Decret 203/2009, de 22 de desembre, del Departament de la Presidéncla
[DOGC núm. 5533, de 24 de desembre). Es prorroga el Pla d'actuació per a la millora de la
qualitat de I'aire als munjcipis deciarats zones de protecció especial de I'ambient atmosférlc,
aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol.
•

Llei 8/2008, de 10 de juliol, del Departament de la Presidéncla [DOGC núm. 5175, de
17 de juliol). Finançament de les infraestructures de gestió deis residus i deis canons sobre la
disposició del rebuig deis residus.

•

Decret 115/1994, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1904, de
30 de juny). Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.

•

Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Amblent (DOGC núm. 2166,
de 9 de febrer). Cataleg de residus de Catalunya.

•

Modlficació. Decret 92/1999. de 6 d'abril, del Departament de Medl Ambient [DOGC
núm. 2865, de 12 d'abril). Modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el
Cataleg de residus de Catalunya.

•

Decret 1/1997, de 7 de gener, dei Departament de Medi Ambient [DOGC núm. 2307, de
13 de gener). Rebuig deis residus en dipósits controlats.

•
Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medl Amblent (DOGC
núm. 2865, de 12 d'abril). Modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el
Cataleg de resldus de Catalunya.
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•
Deroga I'article 4, 7 i annex I del decret 1/1997. Decret 69/2009, de 28 d'abril, del
Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 5370, de 30 d'abrll). S'estableixen els
criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipósits controlats.
•

Llei 10/1998, de 21 d'abril, del cap de l'Estat, (BOE núm. 96, de 22 d'abril). Resídus

•

Decret 179/1995 de 13 de Juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i
serveis del ens locals de Catalunya. (ROAS), relatiu a les obres de conservació i manteniment
dels serveis, articles. 12.1c, 12.5, 35 i 37.6

•

Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els
edificis, complementaris de la NBE-CPI/91

•

(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995)

•

Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques

•

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm.
1526 de 4/12/1991)

•

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i
de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2:
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de
28/04/1995)

•

UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado,
control de calidad

ÀMBIT MUNICIPAL O SUPRA MUNICIPAL
•

Reglament metropolità i Ordenances Municipals d’enderrocs, xarxes d’aigües residuals
i pluvials i abocaments d’aigües. (Ajuntament) (Àrea metropolitana de Barcelona) (BOPB núm.
128, de 29/05/1997)

•

Ordenança municipal de l’orientació de la composició arquitectònica de les façanes del
nucli antic de Viladecans. (BOPB. 216, de 09/9/1999.

1.5 Pressupost de l’obra
Se haurà de especificar parcialment l’ import de cada feina segons el quadre següent, a tal
efecte s’obrirà un període de temps previ per visitar l’emplaçament de l’obra de tal forma que a
la remissió de aquesta memòria a les empreses participants disposaran de temps suficient per
formular la seva oferta.
1.-Redacció del projecte i documentació tècnica necessaris, per part dels tècnics competents,
que permetin portar a terme les obres a partir de la documentació gràfica que se adjunta
2.-Asumeix de la direcció de l’obra per tècnic competent
3.-Aixecament, gràfic i escrit, notarial de l’estat actual tant de l’entorn de la parcel·la on
s’emplaça l’edificació com de les construccions veïnes.
4.-Demolició, previ desmuntatge per part de una empresa especialista amb el tractament del
fibrociment, de la totalitat dels elements de coberta, baixants etc en la totalitat de l’edificació
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5.-Enderroc complert d'edificacions amb estructura de qualsevol tipus, d'obra de fàbrica o de
formigó armat o en massa o metàl·lica, dintre de l'àmbit del projecte, inclòs tall d'armadures,
arrencada de fusteria exterior i interior, revestiments i instal·lacions, inclosa la solera i la
fonamentació, mesurat en volum aparent, amb mitjans manuals o mecànics. Inclòs rebliment i
compactació dels forats produïts per la demolició dels fonaments i/o soleres amb terres adients
6.-Classificació dels residus d'enderroc, càrrega sobre camió o contenidor, transport i
descàrrega a abocador autoritzat, i cànon corresponent, complint el Decret 105/2008 regulador
dels enderrocs i d'altres residus de la construcció.
7.- Estudi de Gestió de Residus del Projecte.. Per la estimació de la quantitat de residus
generats per l’enderroc de l’edifici de la Brigada Municipal de Viladecans es seguirá el segúent

model

Redacció dels projectes i documentació tècnica
necessaris, per part dels tècnics competents, que
permetin portar a terme les obres (projecte
executiu, direcció d'obra, estudi seguretat i salut,
coordinació seguretat i salut, gestió de residus…
Total projecte i documentació
Demolició de paviments exterios
Demolició de murets perimetrals
tala d'arbres de petit porte
Enderroc del edifici i annexes
Gestio dels residus
Adequació del entorn,
Total Pressupost execució material
despeses generals 13%
Benefici industrial 6%
Seguretat i salut 2%
Total Pressupost execució per contracta
Total projecte i documentació
Total Pressupost execució per contracta
TOTAL CONTRACTE sense IVA
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
1.-DESCRIPCIÓ
Situació: cantonada carrer Ferran i Clua amb avinguda Mil·lenari
Població: Viladecans.
Promotor: VIMED
Deconstrucció total del l’edifici antic de la Brigada Municipal, edificació annexa, murets de bloc
de morter, paviment pati exterior i la tala de arbres i arbustos de petit porte del perímetre de la
tanca que dona a l’avinguda Mil·lenari
Descripció i característiques:
Edifici Brigada Municipal
Superfície construïda: 1.595,73 m2 aprox.
Volum aparent aprox. 9.134,63m3
Fonamentació: sabates de formigó
Estructura: metàl·lica
Façanes: bloc de morter i ceràmic
Coberta: xapa
Fusteria exterior: alumini
Tancaments interiors: ceràmics i de bloc de morter
Fusteria interior: fusta
Revestiments:
fals sostres
Alicatats en serveis
Parets:
Ceràmiques i de bloc de morter
Paviments: de formigó, terratzo, rajoles ceràmiques i gres
Instal·lacions:
Antena exterior de telecomunicacions
Clima.
Fontaneria.
Electricitat.
Enllumenat per fluorescència.
Telefonia.
Paviment pati exterior:
Paviment exterior: 2.049,00m2
Murets de bloc
Murets de bloc: 134m2
Tala de arbres i arbustos i transport dels residus a planta de compostatge
En un perímetre aprox. de 118 ml
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2. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS QUE GENERA L’OBRA
CODIFICATS SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
2.1 IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS A GENERAR
DESCRIPCIÓ SEGONS ANNEX II DE LA ORDEN MAM/304/2002
A.1.: RCDs NIVELL I:
No es preveu que es generin RCDs de nivell 1, com ara terres ni petris d’excavació.
A.2.: RCDs NIVELL II.
Código LER
RCD NATURALESA NO PETREA
2. MADERA
17 02 01
MADERA
3. METALES
17 04 05
HIERRO Y ACERO
17 04 07
METALES MEZCLADOS
17 04 11
CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17
04 10
4. PAPEL
20 01 01
PAPEL Y CARTÓN
5. PLÁSTICO
17 02 03
PLÁSTICO
6. VIDRIO
17 02 02
VIDRIO
7. YESO
17 08 02
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DEYESO DISTINTO
DE LOS 17 08 01
Código LER
RCD NATURALESA PETREA
2. HORMIGÓN
17 01 01
HORMIGÓN
3. LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS
17 01 02
LADRILLOS
17 01 07
MEZCLA DE HORMIGÓN, LADRILLOS Y MATERIALES
CERÁMICOS DISTINTOS DEL CÓDIGO 17 01 06
4. PIEDRA
17 09 04
RCDs MEZCLADOS DISTINTOS DE LOS CÓDIGOS 17 09 01, 02 Y
03
Código LER
RCD POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
2. POTENCIALMENTE PELIGROSOS
17 06 05
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO

2.2. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE CADA TIPUS DE RESIDU QUE ES GENERA A
L’OBRA
S’utilitzaran els paràmetres estimatius amb fines estadístics del Plan Nacional de residuos de
construcción y demolición.

Tn

TIPUS DE DEMOLICIÓ

S

RCD PRODUÏT PER M2
DE DEMOLICIÓ

EDIFICI
Obres de demolició total

1,129t/m2

SUPERFÍCIE
ENDERROCADA

1.595,73 m2

total Tn de residus

Tn
TOTALS DE
RESIDUS

1.801,58 Tn

1.801.58 Tn
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EDIFICI 1.733,84 Tn
AVALUACIÓ TEÒRICA DEL PES
PER TIPOLOGIA DE RCD
RCD NATURALESA NO PÈTRIA
FUSTA
METALLS
PAPER I CARTRÓ
PLÀSTIC
VIDRE
GUIX

RCD NATURALESA PÈTRIA
FORMIGÓ
MAONS, RAJOLES I ALTRES CERÀMICS
PEDRA

% EN PES

Tn DE CADA
RCD

0.04
0.025
0.003
0.015
0.005
0.002
TOTAL ESTIMACIÓ

72,06
45,04
5.40
27,02
9,00
3,60
162,12 Tn

0.12
0.54
0.05
TOTAL ESTIMACIÓ

219,19
972,85
90,08
1.282,12 Tn

RCD POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES
BROSSA
0.07
POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES 0.04
(AMIANT)
TOTAL ESTIMACIÓ EDIFICIS

126,11
72,06
198,17 Tn

PAVIMENT EXTERIOR: 2.049,00 M2
FORMIGÓ

2.049,00 m2

0,15m

2,4 Tn/m3

TOTAL ESTIMACIÓ PAVIMENT EXTERIOR

737,64Tn
737,64Tn

MURETS INTERIORS DE BLOC
MUTRETS de bloc 20x20x40

135 m2

0,20 m

1,8Tn/m3

TOTAL ESTIMACIÓ MURETS

48,60Tn
48,60Tn

2.3 ESTIMACIÓ DEL VOLUM PER TIPOLOGIA DE RESIDUS
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TIPUS DE RESIDUS
RCD NATURALETZA NO PETREA
FUSTA
METALLS
PAPER CARTRÓ
PLÀSTIC
VIDRE
GUIX

Tn

d (t/m3)

72,06
45,04
5,4
27,02
9
3,6

V (m3)

0,6055
7,78273
0,75
1,9955
2,6687
0,8

119,01
5,79
7,20
13,54
3,37
4,50
153,41

RCD NATURALETZA PETREA
FORMIGÓ
MAONS, RAJOLES,I ALTRES CERÀMICS
PEDRA

1.004,60
972,85
90,08

2,2
1,8
2,5

456,64
540,47
36,03
1.033,14

POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES
BASURA
POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES

126,11
72,06

1
1,5

126,11
48,04
174,15

3. MESURES DE SEGREGACIÓ “IN SITU”
Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos:
Cobertes de xapa
Fusteria exterior
Fusteria interior
Estructura metàl·lica
Instal·lacions vistes i enllumenat
Fals sostres
Enderroc integral i recollida de runes “tot barrejat” i posterior
reciclatge.

tractament en planta

de

4. PREVISIÓ OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ
No es preveu operacions de reutilització alguna

5. PREVISIÓ D’OPERACIONS DE VALORACIÓ “IN SITU”
No es preveu operació alguna de valoració.

6. DESTÍ
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X

X

X

X
X
X

X

MATERIAL SEGONS ANNEX II DE LA
OREN MAM/304/2002
TRACTAMENT
A.1.: RCDs NIVELL I
1. TERRES I PETRIS DE L'EXCAVACIÓ
TERRES I PEDRES DIFERENTS DE LES
ESPECIFICADES EN EL CÓDIG 17 05 03
LLODS DE DREANATGE DIFERENTS DELS
ESPECIFICATS EN EL CÓDIG 17 05 05
BALAST DE VIES FERREES DIFERENTS DEL
ESPECIFICAT EN EL CÓDIG 17 05 07
A.2.: RCDs NIVELL II
RCD NATURALETZA NO PETREA
1. ASFALT
MEZCLAS BITUMINOSAS DIFERENTS A
LES DEL CÓDIG 17 03 01
2. FUSTA
FUSTA
RECICLAT
3. METALLS INCLOSES LES SEVES ALEACIONS
COURE, BRONCE, LLAUTÓ
ALUMINI
PLOM
ZINC
FERRO I ACER
RECICLAT
ESTANY
METALL BARREJATS
CABLES DIFERENTS DELS ESPECIFICATS
EN EL CÓDIG 17 04 10
RECICLAT
4. PAPER
PAPER I CARTRÓ
RECICLAT
5. PLÀSTICS
PLÀSTICS
RECICLAT
6. VIDRE
VIDRE
RECICLAT
7. GUIX
MATERIALS DE CONSTRCCIÓ A PARTIR
RECICLAT
DE GUIX DIFERENTS ALS 17 09 01

DESTÍ

QUANTITAT
TN

GRNPs

72,06

GRNPs

45,04

GRNPs
GRNPs

5,4

GRNPs

27,02

GRNPs

9

GRNPs

3,6

TOTAL NNP

162,12
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X

RCD NATURALETZA PETREA
1. SORRA, GRAVA, I ALTRES ARIDS
RESIDUS DE GRAVA I ROQUES
TRITURADES DIFERENTS ALS
ESPECIFICATS EN EL CÓDIG 01 04 07
RESIDUS DE SORRA I ARGILA
2. FORMIGÓ
FORMIGÓ
RECICLAT
3. MAONS, RAJOLES I ALTRES CERÀMICS

PR RCDs

1004,6

RECICLAT

PR RCDs

972,85

RECICLAT

PR RCDs

90,08

MAONS
TEULES I MATERIALS CERÀMICS
BARREJA DE FORMIGÓ, MAONS, TEULES
X

X

X

X

I MATERIALS CERÀMICS
4. PEDRA
RCDs BARREJATS DIFERENTS DELS
CÓDIGS 17 09 01, 02 I 03

TOTAL NP
RCD POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES
1. BASSURAS
ABOCADOR PRSU
BARREJES BIODEGRADABLES
2. POTENCIALMET PERILLOSOS I ALTRES
DEPOSIT DE
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ QUE
SEGURETAT GRPs
CONTIENEN AMIANT
TOTAL PP

2.067,53
126,11

72,06
198,17

7. ESTIMACIÓ DEL COST
Valoració de les despeses previstes de la gestió del residus de construcció i demolició.
Despesa que formarà part del pressupost d’execució material en capítol apart.

TIPOLOGIA RCDS
A.2. NIVELL II
RCD NATURALETZA PETREA
RCD NATURALETZA NO PETREA
RCD POTENCIALMENT PERILLOS

M3
1.033,14
153,41
174,15
TOTAL EDIFICI

PREU GESTIÓ

IMPORT
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

8.- SEGURETAT I SALUT
Estarà inclòs dins l’oferta l’estudi de seguretat i salut així com la coordinació de la seguretat i
salut en fase d’obra

El pressupost haura de contemplar aquesta definició: TOTAL PRESSUPOST
en lletra e indicar que l’iva està exclòs)
En el referit pressupost estarà inclòs les despeses de tot tipus, ja siguin imputables
directament per l’obra com les externes en especial les derivades de las feines de
informació, senyalització, mitjans auxiliars tal i com la bastida o les plataformes que
siguin necessàries, subministres d’aigua, electricitat etc, abocadors o les derivades de
les feines dels tècnics
La quantitat màxima prevista per tots el conceptes s’ha estimat en 97.119,06 € iva
exclòs, (vuitanta-nou mil sis-cents cinquanta-set Euros amb 2 cèntims iva exclòs) la
oferta, per ser tinguda en compte, hura de ser inferior a aquesta quantitat.
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Aquesta quantitat es descompon en:
Redacció de projecte, direcció d’obra, Estdui i pla de seguretat i salut i coordinació de
seguretat i salut en fase d’obra …………………………………….... 4.600,00€ iva exclòs
(aquesta quantitat no es veurà afectada pel 13% de DG, el 6% de BI ni el 2% SS
Demolició i Gestió de residus……………………………..……….…92.519,06€ iva exclòs
Aquestes quantitats no inclouen ni tasses ni despeses de llicencia d’obres

1.6. Classificació del contractista i codi CPV del contracte
Grupo C
Subgrupo 1 Demoliciones
Categoria 1

1.7.- termini d’execució de l’obra
El termini màxim per presentar la documentació a VIMED per a l’obtenció de la llicencia
d’obres serà de 7 dies.(No inclou ni tasses ni despeses de llicencia d’obra)
En cas de petició de subsanacions per VIMED es conferirà un termini de 3 dies a partir de la
comunicació
En cas de petició de subsanacions per l’ajuntament de Viladecans es conferirà un termini
addicional de 7 dies per un sol cop
Si en el termini de 15 dies des de la presentació de la documentació per obtenir la llicencia no
s’ha signat l’acta de inici d’obra, VIMED podrà resoldre el contracte excepte per l’aparició de
motivacions extraordinàries que hauran de ser justificades i apreciades discrecionalment per
VIMED
S’estableix un termini màxim per executar la demolició serà de 45 dies a comptar des de la
signatura de l’acta d’inici d’obra que es portarà a terme en els tres dies següents a l’obtenció
de la llicencia
El Contractista haurà de expressar que assumeix aquesta obligació d’execució temporal en la
seva oferta , l’Ajuntament podrà demanar aclariments de qualsevol extrem per tal de justificar
l’adjudicació.
El detall temporal vindrà definit en els plecs

1.8.- Equip redactor
El present document ha estat redactat per els Serveis Tècnics de VIMED

14

