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CAPITOL 1 .- INTRODUCCIO I GENERALITATS 

 
ARTICLE 100 .- DEFINICIO I AMBIT D’APLICACIÓ 

 
100.1 .- Definició 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars constitueix juntament amb el 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals (Pliego de Prescripciones Tecnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras 
PG-3/75) el conjunt d'instruccions i condicions tècniques a complir per als materials i 
unitats d'obra en el desenvolupament de les obres especificades en el present 
projecte. 
 

 
100.2 .- Àmbit d’aplicació 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars ( d'ara en endavant P.P.T.P.) 
serà d’aplicació a les obres definides en el projecte " INSTAL·LACIONS 
MECÀNIQUES PER A LA INFRAESTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT PER 
A L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL.” 
 

 
100.3 .- Aplicació del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

Es d’aplicació el Plec de Prescripcions Tècniques Generals "P.P.T.G." aprovat per 
Ordre Ministerial de 6 de Febrer de 1976 (6-2-1976) per a l’execució de les obres 
incloses en el present Projecte amb les modificacions i ampliacions introduïdes per la 
O.M. 21 de Gener de 1988 així com en ordres Ministerials posteriors. 
Les normes d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (P.P.T.P.) 
prevaldran en el seu cas sobre les del general . 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'ha articulat de la mateixa 
manera que el Plec General , si no es fa referència a un article s’entendrà que es 
mantenen les Prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals. Quan es 
digui PG3/76 s’entendrà que es refereix al P.P.T.G. anomenat . 
 

 
100.4 .- Altres instruccions, normes i disposicions aplicables 

El present PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES inclou el conjunt de normes que 
juntament amb els plànols i altres documents del projecte defineixen les obres a 
realitzar la seva execució i la seva forma de valorar. 
A mes de tot el que s'estableix en els capítols següents s’entendrà que es d'obligat 
compliment la normativa que a continuació s'especifica i quanta reglamentació sigui 
d’aplicació: 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments (RC/97) R.D. 
776/97 de 30 de maig. 
- Llei de Contractes de les Administracions Publiques. Llei 2/2000 de 16 de juny 
(B.O.E. 148 de 21-6-2000) 
- Reglament General de Contractació d'Obres de l 'Estat . Decret 3410/1975 de 25 de 
Novembre. (B.O.E. 27 i 29.12.75). 
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- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l 'Estat. 
Decret 3854/1970 de 31 de Desembre. 
- Normes sobre barreres de seguretat D.G.C. (O.C. 229/71 de Febrer). 
- Norma de senyalització. O.C. de la D.G.C. 8.1-I.C. de 25 de Jul iol de 1962. 
- Norma 8.2-I.C. de marques vials. O.C. de la D.G.C. de juliol de 1987 (IC.088). 
- Instrucció 8.3-IC de senyalització d'obres. O.C. de la D.G.C. IC.089 de 1987. 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre (B.O.E. del dia 10), de prevenció de riscos laborals. 
- Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (B.O.E. del dia 25) disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut en les obres de construcció. 
- Reial Decret 39/1991 de 17 de gener (B.O.E. del dia 31), que aprova el Reglament 
dels serveis prevenció. 
- Ordre de 9 de març de 1971 (B.O.E. dels dies 15 i 16), que aprova l ’Ordenança 
General de Seguretat i Higiene en el treball . 
- Ordre de 31 de gener de 1940 (B.O.E. del dia 3 de febrer), que aprova el Reglament 
General d’Higiene i Seguretat en el treball . 
- Decret de 26 de juliol de 1957 (B.O.E del dia 26 d’agost), que fixa els treballs 
prohibits a menors. 
- Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig (B.O.E. del dia 26 de juliol), que aprova el 
Reglament de protecció de màquines. 
- Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. del dia 11 de desembre), sobre 
aproximació dels Estats membres de la U.E. sobre protecció de màquines. 
- Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. del dia 8 de febrer), que modifica el 
R.D. 1435/1992, de 27 de novembre. 
- Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril (B.O.E del dia 23), sobre disposicions mínimes 
de senyalització de Seguretat i Salut en el treball . 
- Decret 2424/1961, de 30 de novembre (B.O.E. del dia 7 de desembre), que aprova el 
Reglament sobre indústries molestes, insalubres, nocives i perilloses. 
- Ordre de 31 d’octubre de 1984 (B.O.E. del dia 7 de novembre), que aprova el 
Reglament de Seguretat dels treballs en risc d’amiant. 
- Reial Decret 773/1997, de 30 de maig (B.O.E. del dia 12 de juliol), sobre disposicions 
mínimes relatives a la utilització pels treballadors dels equips de protecció individual . 
- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. del dia 7 d’agost), que estableix les 
disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels 
equips de treball. 
- Estatut dels Treballadors. 
- Ordenança de treball de la construcció. Vidre i ceràmica (O.M.28.8.70) (B.O.E. 
5/7/8/9.9.70). 
- Reglament d'aparells elevadors per obres (O.M. 23.5.77) (B.O.E.14.6.77) 
- Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 
- Llei de protecció del medi ambient (B.O.E. DE 23.3.1979). 
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CAPÍTOL 2 MATERIALS BÀSICS 
 
ARTICLE 202 .- CIMENTS 
 

El ciment a utilitzar en el present projecte acompliran el s'especifica a l ’Instructiu EHE. 
Per a tots els formigons i morters previstos en el present projecte s’emprarà el ciment 
del tipus CEM II/ B-S 32,5 segons norma UNE 80 301: 96 /RC-97. 

202.10 Tipus de ciment a emprar 

 
La qualitat dels ciments serà com a mínim la necessària per a que els formigons en 
que s'utilitzin assoleixin les resistències característiques especificades per a cada un 
d'ells als 28 dies, en aquest projecte, i segons es defineix a l ’Inst ructiu EHE. 
 

El cost del ciment i la seva utilització es considera inclòs en cadascuna de les unitats 
d'obra en que s'utilitza, com formigons, morters, filler, etc. 

202.11 Amidament i abonament 

 
ARTICLE 211 .- BETUMS ASFÀLTICS 
 

El betum asfàltic a emprar en mescles bituminoses en calent (d'ara en endavant 
M.B.C.), serà del tipus B-40/50 en capes de rodadura, intermitja i B-60/70 en capa de 
base. 

211.2 .- Condicions generals i utilització 

El Contractista comunicarà a l 'Eng. Di rector de les Obres, amb suficient antelació la 
forma de transport que utilitzarà, amb objecte d'obtenir l 'aprovació corresponent. 
En cap moment del seu transport, manipulació i utilització sobrepassarà la temperatura 
de 160 G.C. per tal d'evitar la seva oxidació, per la qual cosa el Contractista disposarà 
termòmetres adequats. Qualsevol partida que no acompleixi aquesta limitació serà 
rebutjada. 
 

Com a material d'abonament independent utilitzat en M.B.C. s'amidarà per tones 
realment emprades en obra, d'acord amb aquest projecte i amb la fórmula de treball 
autoritzada per l'Eng.Director, deduint aquesta amidament dels testimonis que 
s’extrauran del ferm executat cada dia, en els que es t robarà el seu contingut 
percentual de betum. 

211.5 .- Forma d'abonament 

 
Si aquests percentatges estan dintre de les toleràncies admissibles segons el PG3/75 i 
posteriors modificacions, respecte als valors fixats en la fórmula de treball aprovada 
per l 'Eng.Director, es calcularà la mitja aritmètica, i aquest valor serà el tant per cent 
que s'aplicarà a la amidament en tones de la mescla, abans de deduir el betum, per 
obtenir les tones objecte d'abonament, corresponents al tram de ferm executat. 
 
El volum de M.B.C. que es considera corresponent a aquest testimoni és el de la capa 
corresponent de M.B.C. en tot l'ample del carri l on s'hagués pres el testimoni, i en la 
longitud de cent (100) metres compresa entre els perfils situats cinquanta (50) metres 
abans del punt de presa i cinquanta (50) met res després. 
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Si el percentatge de betum d'algun testimoni varia de l 'establert en la formula de 
treball (F. de T) aprovada per l 'Eng.Director, en marge major de la tolerància 
admissible, es procedirà així: 
 
I.1) Si la variació no excedeix el 5% del percentatge fixat en la F. de T. s'aplicarà una 
rebaixa a les unitats de tones de betum i tones de M.B.C. igual al doble d'aquesta 
variació de percentatge; llevat que el Contractista enderroqui al seu càrrec el volum 
corresponent al testimoni, segons s'ha definit, i el reconstrueixi segons les 
especificacions. Aquesta rebaixa en el preu es farà tant si la variació es per defecte 
com si ho es per excés. 
 
I.2) Si la variació excedeix el 5% però no el 10% l 'Eng. Director, al seu judici , podrà 
optar per ordenar que el Contractista enderroqui a càrrec seu el volum corresponent , 
segons s'ha definit, al testimoni defectuós i el reconstrueixi segons les prescripcions; 
no essent d'abonament el volum a enderrocar i estant el Contractista obligat a fer-ho, o 
per aplicar una rebaixa al preu en percentatge i formes anàlogues a les descrites en 
I.1) 
Si el Contractista ho sol·licita; i en aquest cas, a càrrec seu, anàloga, es procedirà de 
la manera corresponent respecte a la mitja aritmètica dels resultats dels testimonis. 
En qualsevol cas l 'Eng. Di rector pot exigir un nombre major de testimonis i procedir 
en conseqüència. 
Si no resultessin defectuosos, es repetirà la presa del testimoni a càrrec també del 
Contractista, i si aquest es defectuós es descartarà el correcte i es procedirà com s'ha 
dit en cas de testimoni defectuós aplicant el percentatge aritmètic dels corresponents 
als dos testimonis defectuosos presos, i si fos correcte, en tot cas l'Eng. Di rector 
podrà ordenar un nombre major de testimonis i procedir en conseqüència. 
 
I.3) Si la variació excedeix al deu(10) per cent, s'optarà necessàriament per 
l'enderrocament i reconstrucció de la manera descrita. 
Si alguna de les al tres especificacions no s'acompleixen, es procedirà de manera 
anàloga, segons que la variació no excedeixi del cinc(5) per cent, deu(10) per cent, 
etc. , acumulant-se els descomptes en el seu cas. 
El preu inclou el material a peu d'obra, manipulació, incorporació a la mescla 
bituminosa i posta en obra amb el la, i quants mitjans, materials i operacions 
intervenen en la seva utilització i col ·locació. 
L’abonament del betum es considera inclòs en la unitat d’obra de que forma part i no 
serà per tant objecte d’abonament independent . 
 
ARTICLE 213 .- EMULSIONS ASFÀLTIQUES 
 

 
213.1 .- Condicions generals 

Les emulsions asfàltiques a emprar en el present projecte acompliran les condicions 
que per a cada tipus s'especifiqui en el art. 213 del PG3/75 i posteriors modificacions. 
 

 
213.2 .- Col ·locació 

Les emulsions asfàltiques a emprar seran les següents: 
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- Emulsió asfàltica ECI en reg d’emprimació i de. Dotació 1.0 Kg/m2. 
- Emulsió asfàltica ECR-1 en reg d'adherència. Dotació 0.5 Kg/m2. 
- Emulsió asfàltica ECR-2m en reg d’adherència. Dotació 0.5 Kg/m2. 
- Emulsió asfàltica ECR0 en regs de curat i de dotació 1.0 Kg/m2 
 
Malgrat tot , l 'Eng. Di rector podrà modi ficar aquesta quantia basant-se en 
les proves que es real i tzin en obra, i ordenar la utili tzació d'emulsió 
aniònica , que haurà de fer el Contractista pel mateix preu. 
 

 
213.6 .- Amidament i abonament 

El cost de les emulsions i la seva utilització es considerarà inclòs en els corresponents 
regs en què s'utilitzen. 
 
CAPÍTOL 3 ELEMENTS COMPOSTOS 
 
ARTICLE 300 .- ESBROSSADA DEL TERRENY 
 

 
300.3 .- Amidament i abonament 

S’amidarà i abonarà per met res quadrats (M2) realment desbrossats segons aquest 
projecte i/o les ordres escrites de l 'Eng. Di rector, mesurats sobre el terreny en 
projecció horitzontal. 
L’amidament es farà sobre els perfils transversals i mesurades les distàncies parcials 
segons l 'eix de replanteig de la traça de la calçada o si es tracta del tronc segons l 'eix 
únic. 
El preu compren totes les operacions necessàries per a deixar la zona d'obres 
completament neta així com la càrrega i el transport del material 
aprofitable a l'indret indicat per la Di recció Facultativa. 
 
 
ARTICLE 306 .- TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE 
MESCLES BITUMINOSES 
 

 
306.3 Amidament i abonament 

Aquesta unitat s'amidarà i abonarà per met res lineals realment tal lats. El preu inclou 
sense que la relació sigui limitativa els següents conceptes: 
Replanteig de la línia de tall. 
Execució del tal l amb la maquinaria necessària de ferms de qualsevol gruix. 
El contractista no podrà efectuar cap tipus de reclamació si els gruixos de ferm no 
coincideixen amb els previstos. 
 
ARTICLE 321.- EXCAVACIÓ EN RASES, POUS I FONAMENTS 
 

 
321.1 Definició 

La unitat d'obra inclou els esgotaments, desaigües provisionals, apuntalaments, etc, 
necessaris. 
L'apuntalament s'executarà pel Contractista d'acord amb les disposicions vigents en el 
moment de l 'execució, i adoptarà totes les mesures de seguretat. 
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321.2 Classificació 

Es considerarà no classificada. 
Es considerarà el mateix preu tan pel que fa a les excavacions de les rases, com dels 
pous, com dels fonaments. 
 

 
321.3 Execució de les obres 

Es prendran les precaucions necessàries per impedir l 'alteració de la capacitat portant 
del terreny en el període de temps que hi hagi entre l 'excavació i l'execució de la 
fonamentació u obra de que en cada cas es tracti. 
 
El volum addicional excavat en els fonaments s'omplirà amb aquest terreny, i es 
compactarà segons les especificacions per a nucli de terraplè, llevat de que el projecte 
o L'Eng. Director disposi una altra cosa. 
 
En el cas en què, a judici expressat per escrit de l 'Eng. Di rector de l 'obra, el terreny 
al nivell definit per la fonamentació no reuneixi les característiques de resistència i 
homogeneïtat exigits, es prosseguirà l 'excavació, sense que això suposi cap variació 
en el preu, fins a aconseguir un nivell amb aquestes característiques omplint 
posteriorment amb formigó tipus HM-20, fins la cota de la base o fonamentació. 
 

 
321.3.2. Apuntalament 

La unitat inclou a tots els efectes l 'apuntalament, que el Contractista tindrà que 
executar segons totes les disposicions vigents en el moment de fer-ho. 
El Contractista executarà sota la seva responsabi li tat els càlculs necessaris per els 
apuntalaments. 
 
 

 
321.6 Amidament i abonament 

S’amidarà i abonarà per metres cúbics (M3) realment executats, si ho han sigut 
d'acord amb aquest projecte i/o les ordres escrites de l 'Eng. Director, deduïts per 
diferència entre les seccions reials del terreny abans de començar els treballs i els 
perfils resultants. 
En el preu corresponent s'inclou l 'apuntalament i els esgotaments necessaris, el 
reblert parcial i compactació de la rasa o pou, sempre que es tracti de productes 
prèviament excavats, el transport de productes sobrants a abocador o lloc d'utilització, 
o en el seu cas acopi intermig i la seva posterior càrrega i transport al lloc d'utilització, i 
refinatge de la rasa o pou excavat. 
No s'abonaran els excessos d'excavació sobre la secció tipus que no sigui 
expressament autoritzada per escrit per l 'Eng. Director, ni el volum de reblert 
compactat que fos necessari per a reconstruir la secció tipus teòrica, en cas de que la 
profunditat d'excavació fos més gran de la necessària, operació que haurà d'executar 
obligatòriament el Contractista. 
No seran d'amidament i abonament per aquest Art . les excavacions considerades en 
al tres unitats d'obra com part integrant de les mateixes. 
 
ARTICLE 330.- TERRAPLENS 
 

 
330.3. Utilització 

El material emprat en coronació haurà de ser sòl "seleccionat". 
El material emprat en fonament i nucl i serà sòl com a mínim " adequat". 
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S'empraran materials procedents de préstecs autori tzats prèviament per 
l 'Eng. Di rector de l 'Obra. 
 

 
330.5. Compactació 

A efectes de compactació, es satisfaran les següents condicions: 
• El fonament es compactarà al noranta-cinc (95%) per cent de la màxima 

densitat obtinguda en l 'assaig proctor normal . 
• El nucli es compactarà al noranta-vuit (98%) de la màxima densitat obtinguda 

en l 'assaig proctor normal . 
• La coronació, en els cinquanta centímetres (0.50 M) superiors de terraplè, es 

compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda en 
l'assaig proctor normal. 
 

Si l 'Eng. Director ho considera necessari per obtindre una major uniformitat en 
l’obtenció de la humitat òptima del sòl , podrà ordenar una humectació prèvia del sòl al 
mateix temps de que es paleja en la extracció i càrrega en l 'excavació en l'explanació 
o en el préstec, per la qual cosa el Contractista haurà de disposar de les degudes 
cisternes o instal·lació de reg. 
 

 
330.7 Amidament i abonament 

S’amidarà i abonarà per met res cúbics realment executats segons aquest projecte i/o 
les ordres escrites de l 'Eng. Director, deduïts dels perfils mesurats abans i després de 
la realització dels treballs, sense prendre en consideració els recrescuts en el seu cas, 
dels talussos recoberts amb terra d'esbrossada o vegetal, i mesurades les distàncies 
parcials segons l'eix de replanteig de la calçada, o si es tracta del tronc, segons l 'eix 
únic de replanteig. 
No seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris per restituir l'explanació a les 
cotes projectades ocasionat, per exemple, per un excés d'excavació per incorrecte 
execució, estant el Contractista obligat a executar aquests reblerts. 
El preu és únic qualsevol que sigui la zona de terraplè, fonament, nucli o coronació. 
El preu inclou l 'estesa, humectació in si tu de la tongada, i en el seu cas la humectació 
prèvia en el lloc de l 'excavació del sòl , la compactació, refí de 
les vores del talús, maquinària, mà d'obra, medis auxiliars, l'escari ficat i la seva 
compactació i quants materials, medis i trebal ls intervenen en la correcta execució del 
terraplè. 
 
ARTICLE 332.- REBLERT LOCALITZAT 
 

 
332.7.- Amidament I Abonament 

Són objecte d'amidament i abonament independents els reblerts en zones 
inaccessibles per la maquinaria convencional de compactació. 
El material serà tot ell procedent de préstec prèviament autoritzat. 
El reblert es realitzarà per capes de tal forma que amb els mitjans emprats es pugui 
aconseguir el 95% del P.M. 
L'amidament i abonament serà per metres cúbics (m3) mesurats sobre perfil 
descomptant aquells espais ocupats per tubs, formigó, etc. 
 
ARTICLE 340.- REPÀS I PICONATGE DE L’ESPLANADA 
 

 
340.1.- Definició 
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Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per tal d’aconseguir l’acabat 
geomètric de l’esplanada. 
 

 
340.2.- Execució de les obres 

Les obres de terminació i repàs i piconatge de l’esplanada, s’executaran amb 
posterioritat a l’explanació i construcció de drenatges i obres de fàbrica que impedeixin 
o dificultin la seva reutilització. La terminació i el repàs de l ’esplanada es realitzaran 
immediatament abans d’iniciar la construcció del ferm. 
 

 
340.4.- Amidament i abonament 

L’amidament i abonament serà per met res quadrats (m2) realment executats. 
 
CAPÍTOL 4.- DRENATGE 
 
 
ARTICLE 410.- POUS DE REGISTRE 
 

 
410.1 .- Definició 

Es defineixen com pous de registre, les obres de fàbrica peti tes, que completen el 
sistema de drenatge longitudinal o transversal , o les conduccions de serveis. Seran de 
formigó, construïts "in si tu", prefabricats o d'obra de fàbrica. 
 

 
410.2 .- Materials 

Per la construcció s'empraran formigons del tipus HM-20 o HM-25, segons sigui o no 
armat, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. 
 

 
410.3 .- Execució de les Obres 

L'excavació i posterior replè de les rases, per a l 'emplaçament d'aquestes obres, 
s'executarà segons el que es prescriu a l 'article del present Plec. 
Un cop efectuada l'excavació, es procedirà a construir les peces prefabricades, amb la 
situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, especialment, en l'acompliment 
de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció.  
Les tapes s'ajustaran perfectament al cost de l'obra i, llevat indicació en contra, es 
col·locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies 
adjacents. 
 

 
410.4 .- Mesurament i abonament 

Els pous de registre es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml) realment executat. 
El preu inclou tots els materials i operacions necessàries per a la correcte construcció 
del metre de pou així com l 'excavació i la part proporcional de solera de formigó. 
 
ARTICLE 411.- EMBORNALS 
 

 
411.1 .- Definició 

Es defineix com a embornal la boca o forat , el pla d'entrada del qual és sensiblement 
vertical , per on recull l 'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de 
fàbrica o, en general , de qualsevol construcció. 
 
411.2 .- Materials 
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Els diferents materials acompliran el que es prescriu als corresponents articles del 
present Plec. 
 
 
 

 
411.3 .- Execució de les Obres 

Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Condicions Tècniques 
Particulars i amb allò que sobre el tema ordeni la Direcció. 
El pou de caiguda d'aigües serà sifònic registrable, prefabricat de formigó. 
L’excavació es realitzarà amb mitjans mecànics o bé manuals sense que això pugui 
ser objecte de reclamació econòmica. 
El bastiment i reixa seran de fosa i del tipus anomenat “Del ta 80” o similar de 70x30 
cm i 8 cm de gruix. 
Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant 
totes les acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i 
s'haurà de mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les 
obres. 
 

 
411.4 .- Mesurament i abonament 

Els embornals s'abonaran per unitats (ut) realment construïes. En aquesta unitat es 
considerarà inclòs el pou de caiguda d'aigües, així com l'excavació, entibacions, reblert 
compactat, connexió a clavegueró, el bastiment i la reixa, els acabats i la càrrega i 
transport dels materials sobrers a l ’abocador. 
 
ARTICLE 416.- TUBS DE PEAD. 
 
Els tubs de PEAD s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda 
pel procés de suspensió i mescla posterior estensionada. 
Seran de tipus corrugat segons din-9662 i une 53112 i es soldaran segons les 
instruccions de les normes din-16930. Estaran timbrats amb les pressions 
normalitzades, d'acord amb el t.p.c. Compliran les condicions tècniques i de 
subministrament segons les normes din-8062 i no seran atacables per rosegadors. 
S’amidaran per metres lineals de canonada totalment col·locada i s'abonaran segons 
els diàmetres als preus que figuren en els quadres. 
El preu inclou el subministrament a peu d’obra del material , solera de formigó HM-20, 
instal·lació a la rasa del tub, juntes, recobriment de formigó HM-20 i tot el necessari 
per deixar la unitat totalment acabada. 
 
ARTICLE 430.- CONNEXIÓNS A LA XARXA EXISTENT 
 
Consistirà en totes les operacions necessàries per a realitzar les diferents connexions 
a la xarxa de clavegueram existent de diferents elements, com són les baixants de 
pluvials dels edificis o la connexió dels claveguerons dels embornals als col·lectors. 
S’amidarà i abonarà per unitats de connexió segons sigui el tipus. El preu inclou i 
sense que la relació sigui limitativa, l’excavació corresponent fins a descobrir la 
claveguera o el pou, enderroc suficient per a la connexió, connexió de la canonada 
procedent de la nova xarxa amb els materials necessaris, reblert i compactat en 
tongades que permetin assolir un 95% del P.M. i tot el que calgui per deixar la unitat 
totalment acabada. 
 
ARTICLE 450.- MARC I TAPA PER A POUS DE REGISTRE 
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Seran de fosa de les dimensions fixades en els plànols. 
S’amidaran i abonaran per unitats realment col·locades. 
El preu inclou el subministrament del marc i la tapa a peu d’obra, la seva col·locació i 
els acabats. 
 
CAPÍTOL 5.- FERMS I PAVIMENTS 
 
ARTICLE 530 .- REGS D’EMPRIMACIÓ 
 

 
530.1 Definició 

S'aplicaran sobre la capa de base granular, sobre la que s'ha d'executar el paviment 
asfàltic i/o sobre els taulers de les estructures o sobre base de formigó. 
 

 
530.2 Materials 

 
530.2.1 Lligant bituminós 

Serà d'aplicació l'especificat en l 'Art . 213 d'aquest P.P.T.P. 
S'emprarà l'emulsió asfàltica del tipus ECI-0. La seva dotació serà de 1.0Kg/m2, 
podent l 'Eng. Director ordenar al seu judici la utilització del tipus ECL-1, i el 
Contractista haurà d'utilitzar-lo al mateix preu. 
 

 
530.2.2 Àrid 

Passarà tot pel tamís 0-5 UNE i la seva dosificació serà de 6 l/m2. 
 

 
530.6 Limitacions de l'execució 

Sense perjudici del que marca el PG3/75 i posteriors modificacions, es prohibirà el 
tràfic sobre el reg d’emprimació, essent sols permesa la circulació limitada dels 
vehicles estrictament necessaris per a l 'execució de les mescles asfàltiques 
posteriors, amb la limitació del PG3/75 i posteriors modificacions i de les que indiqui l 
'Eng. Director, i per això es farà una extensió d'àrid AE-5/2 de cobertura, amb dotació 
de 6 l/m2. 
 
 

 
530.7 Amidament i abonament 

S’amidarà i abonarà per met res quadrats realment regats en obra, d'acord 
amb aquest projecte i/o les ordres escrites de l 'Eng. Di rector. 
El preu inclou els materials en obra, operació d'escombrada i neteja 
prèvies a l 'extensió, l 'àrid de cobertura i la seva extensió i quants medis i 
treballs intervenen en la correcta i complerta execució de la unitat . 
 
ARTICLE 531 .- REG D'ADHERÈNCIA 
 

 
531.2 Materials 

Serà d'aplicació l’expressant en l 'Art. 213 "Emulsions asfàltiques" del present P.P.T.P. 
S'utilitzarà com lligant bituminós una emulsió del tipus ECR-1 amb una dotació cinc 
dècimes (0.5) de quilogram de lligant per metre quadrat. 
L'Eng. Director podrà ordenar al seu judici la utilització d'altre tipus i el Contractista 
haurà de emprar-lo al mateix preu. 
 
531.7 Amidament i abonament 
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L’emulsió s’amidarà per met res quadrats (m2) realment regats en obra, segons aquest 
projecte i/o les ordres per escrit de l 'Eng. Director, amb les toleràncies que determini 
aquest. 
El preu inclou l’emulsió en obra, neteja i escombrada de la superfície, estesa i quantes 
operacions, medis i materials intervenen en la correcta i complerta execució del reg. 
 
ARTICLE 532 .- REG DE CURAT 
 

 
532.2 Materials dotacions i execució de les obres 

Serà d’aplicació l’expressant en l 'Art . 532 "Riegos de Curado" del present P.P.T.G. 
S’utilitzarà com lligant bituminós una emulsió del tipus ECR-0 amb una dotació d’un 
(1,0) quilogram de lligant per metre quadrat. 
L'Eng. Director podrà ordenar al seu judici la utilització d'altre tipus i el Contractista 
haurà de emprar-lo al mateix preu. 
El termini de curat un cop estes el reg no serà inferior a 24 hores. Durant aquest 
període no es podrà estendre la capa de base. 
 

 
532.7 Amidament i abonament 

L’emulsió s’amidarà per met res quadrats (m2) realment regats en obra, 
segons aquest projecte i/o les ordres per escri t de l 'Eng. Di rector, amb les 
toleràncies que determini aquest . 
El preu inclou l ’emulsió en obra, neteja i escombrada de la superfície, 
estesa i quantes operacions, medis i materials intervenen en la correcta i 
complerta execució del reg. 
 
ARTICLE 542 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
 

 
542.2 Materials 

 

 
542.2.1. Lligants bituminosos 

El lligant a emprar serà betum asfàltic tipus B-40/50 en capes de rodadura i intermitja i 
tipus B-60/70 en capa de base, microaglomerats, va en camins peatonals i M-8/10 
amb betum modi ficat amb polímers elastòmers o asfalts naturals en capes de 
rodadura del tipus anti-soroll. 
 

 
5.4.2.2 Àrids 

 
542.2.2.2. Àrid fi 

L’àrid fi serà sorra procedent d'esmicolament . El seu equivalent de sorra serà superior 
a quaranta-cinc (45) en tots i cadascun dels acopis individualitzats que existeixin. La 
determinació dels mòduls de figura dels àrids d'un mateix acopi, no es diferenciaran ƒp 
3%; considerant-se en cas contrari que la granulometria dels àrids es diferent. 
L'equivalent de sorra de la mescla àrid/fi ller serà superior a setanta (70). 
 

 
542.2.2.3 Filler 

El filler serà totalment d’aportació (ciment 35A), exclòs el que quedi inevitablement 
adherit als àrids. 
 
542.3 Tipus i composició de la mescla 
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Segons la capa s'empraran els següents tipus: 

- Capa de rodadura D-12, amb relació ponderal fi l ler/betum 1.3 
- Capa intermitja: S-20, amb relació ponderal fi l ler/betum 1.2 L'Eng.Director 
indicarà la fórmula de treball a la vista dels assaigs i previ estudi i proposta del 
Contractista. 

 

 
542.4 Estudi necessari per a l 'execució de les obres 

 
542.4.1 Instal·lació i fabricació 

La planta asfàltica serà automàtica i d'una producció superior a cent tones per hora 
(100 t/h). Els indicadors dels diferents aparells de mesura estaran col·locats en un 
quadre de comandament únic per a tota la instal·lació. La planta comptarà amb dos 
sitges per el emmagatzemament del filler d'aportació, la capacitat conjunta de la qual 
serà la suficient per a dos dies de fabricació. 
Els dipòsits per a l 'emmagatzemament del lligant, en un nombre no inferior a dos, 
hauran de tenir una capacitat conjunta suficient per a mig dia de fabricació, i al menys, 
de deu mi l li tres. (10.000) 
 

 
542.4.2 Elements de transport 

Abans de carregar la mescla bituminosa, es procedirà a untar l'interior de les caixes 
dels camions amb una capa lleugera d'oli o sabó, queda prohibida la utilització de 
productes susceptibles de dissoldre el lligant o mesclar-se amb ell. 
L'alçada de la caixa i de la cartola posterior seran tals que en cap cas existeixi 
contacte entre la caixa i la tremuja de l 'estenedora. Tindrà una capacitat mínima 
d'estesa de cinquanta tones per hora (50 t/h), i estaran previstes de palpador 
electrònic. L'amplada de l 'estesa mínima serà de 3.50m. i la màxima de 7.40m. 
 
 

 
542.4.4 Equip de compactació 

Les màquines a utilitzar per a la compactació i la seva forma d'actuació seran les 
següents: 
 
- Compactadora de pneumàtics de pes no inferior de dotze (12) tones amb faldons, 
tenint una càrrega per roda de al menys dos (2) tones, amb una pressió dels 
pneumàtics de nou (9) quilograms per centímetre quadrat, aquest compactadora no 
haurà d'allunyar-se de l’estenedora més de cinquanta (50) metres, havent de ser 
reduïda aquesta distància en condicions meteorològiques desfavorables, en cap cas 
es regaran els pneumàtics amb aigua. 
Aquest compactadora de pneumàtics haurà de moure's en una zona des de la 
immediata a l ’estenedora fins on la temperatura de la mescla sigui de cent quaranta 
(140) graus centígrads (G.C.) 
 
- Un corró tàndem de llantes metàl·l iques , darrera amb allisadora i terminadora. 
La compactació es farà mentre la mescla estigui el suficientment calenta perquè pugui 
ser efectiva, entre cent trenta (130) i cent seixanta (160) G.C. 
Es disposaran marques en els cantells per a indicar als maquinistes la seva zona de 
treball, que els vigilants que haurà de dedicar el Contractista a això, aniran corrent 
segons variï la temperatura de la mescla; per la qual cosa el Contractista els proveirà 
de termòmetres adequats. 
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Hi haurà una marca de la zona límit dels 143 G.C. i una altra en els 130 G.C. per sota 
d'aquests es suspendrà la compactació, en aquestes zones hauran d'aconseguir-se 
les densitats exigides. 
Si la producció de la planta es igual o superior a cent vint tones per hora (120 t/h) 
s'afegirà un segon compactadora de pneumàtics amb recollidor per a la sorra que 
arranca les rodes. Aquest equip de compactació podrà ser substituït per un altre que 
inclogui compactadores vibratoris, sempre que acompleixi les prescripcions exigides 
en aquest P.P.T.P., i compti al menys amb un compactadora de pneumàtics, i sigui 
aprovat per l 'Eng.Director. 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l 'Eng. Director amb quatre (4) dies 
d'anticipació al menys, la data de començament dels acopis a peu de planta. 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un 
acopi prolongat. 
Deu (10) dies abans del començament de la fabricació de la mescla bituminosa, es 
disposarà en acopis al menys la meitat del total dels àrids precisos, sense que això 
pressuposi obligació d'abonament pels mateixos. 
 

 
542.5 Execució de les obres 

 
542.5.1 Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 

Els criteris de projecte a aplicar segons la taula 542.3 del PG3/75 i posteriors 
modificacions seran els corresponents a tràfic pesat , el Contractista estudiarà i 
proposarà la fórmula de treball a l 'Eng. Director i no valdrà fins que sigui aprovada per 
escrit per aquest. L'Eng. Director podrà modificar-la i fer els assajos que cregui 
necessaris. La fórmula de treball vigent serà firmada per l 'Eng. Director. 
 

 
542.5.2. Fabricació de la mescla 

S'hauran de tenir apilats en tot moment els àrids necessaris per a que no es pari la 
planta en un mes. No havent-se de descarregar en els acopis que s'estiguin utilitzant 
en la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l’ordre d'arribada dels mateixos. 
La temperatura màxima de la mescla a la sortida de la planta serà de 165 G.C i la 
mínima serà de 160 G.C. 
 

 
542.5.3. Transport de la mescla 

Es realitzarà de manera que la temperatura mínima de la mescla mitja en la tremuja de 
l’estenedora sigui de 153 G.C. L'aproximació dels camions a l’estenedora es farà 
sense xoc. 
Qualsevol mescla que en arribar al lloc d'estesa tingui menys de cent cinquanta-cinc 
(155) G.C. serà rebutjada i haurà d'anar a l 'abocador autoritzat. 
 

 
542.5.5. Extensió de la mescla 

La velocitat de l'estesa serà inferior a cinc(5) metres per minut. 
Llevat d'autorització expressa de l 'Eng. Director, en els trams de fort pendent, 
s'estendrà d'abaix cap amunt. 
El junt longitudinal d'una capa no haurà d'estar mai superposada a la corresponent de 
la capa inferior, s'adoptarà el desplaçament màxim compatible amb les condicions de 
circulació, essent al menys de quinze (15) centímetres. 
Sempre que sigui possible, el junt longitudinal de la capa de rodadura es trobarà sota 
la banda de senyalització horitzontal. L'estesa de la segona banda es realitzarà de 
manera que recobreixi un (1) o dos (2) centímetres el cantell longitudinal de la primera, 
procedint amb rapidesa a eliminar l 'excés de mescla. 
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En els trams d'estesa que ocasionalment quedaran oberts al tràfic i amb l'objecte de 
disminuir els riscs d'accidents, es prendran les següents precaucions: 
 
- Diàriament quedarà tancat el junt longitudinal de l'estesa, programant-se el treball 
per a que no quedi graó central. 
 
- Es disposarà d'operaris en cada extrem de la zona de l'estesa, suficientment 
comunicats entre si mitjançant ràdio o testimonis per a efectuar l 'alternativa del tràfic. 
 
- Es procurarà que les retencions del tràfic no superin els deu minuts consecutius. 
  
- Es senyalitzarà adequadament amb senyals de perill , prohibits avançaments, graó 
central i limitació de velocitat , que es farà gradualment de 80 a 40 i a 20 km/h, en 
intervals de 20 Km/h. i separades les senyals 50 m. entre si. 
 
- S'assenyalaran els graons laterals o centrals, en el seu cas. 
 
- Es reiteraran les senyals cada Cinc-cents (500) metres en el seu cas. 
 
- No es permetrà l'estèsa ni l'estància de cap maquinària ni a la carretera i en les 
seves proximitats, quan existeixi poca visibilitat, posta de sol, boira, etc. 
 
- S'efectuarà un premarcatge provisional durant l 'execució. 
 
- Els graons transversals de treball en els trams per on es doni circulació es 
suavitzaran al màxim. 
 
- El tall del junt longitudinal d'estesa serà perfectament vertical i recte. 
 
- Per a la realització de les juntes transversals es tallarà el cantell de la banda en tot el 
seu gruix, eliminant una longitud de cinquanta (50) centímetres. Les juntes 
transversals de les diferents capes estaran desplaçades un (1) metre com a mínim. 
 
- La temperatura mínima de la mescla a l'iniciar la compactació serà de 151 G.C. 
 
- En el cas de circumstàncies meteorològiques desfavorables la temperatura serà de 
156 G.C. 
 
- La compactació s'iniciarà longitudinalment per el punt més baix de les diferents 
franges, i continuarà cap el cantell més alt del ferm, encavallant els elements de 
compactació en les seves passades successives que hauran de tenir longituds 
lleugerament diferents. 
La densitat a obtindre serà del noranta-set (97) per cent de l'obtinguda en l'assaig 
Marshall. 
Immediatament després del piconat inicial , es comprovarà la superfície obtinguda en 
quant a bombatge, peralts, rasants, regularitat de la superfície i demés condicions 
especificades. 
Serà obligatori que el Contractista disposi en cada tall d'una regla de tres (3) metres i 
termòmetres adequats per a comprovar la temperatura de la mescla en arribar, (que 
hauran de ser rebutjats i la càrrega llençada a abocador autoritzat si la temperatura es 
inferior a 155 G.C. o la fixada en cas de mal temps) en la tremuja de l’estenedora i en 
l'estesa, durant el piconat, amb independència dels aparells i comprovacions que faci 
l'administració simultàniament. 
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Es disposarà en el marge on siguin fàcilment visibles pels maquinistes una senyal de 
143 G.C. i una altra senyal de 130 G.C. per a indicar les zones fins on haurà d'actuar 
l'aplanadora de pneumàtics de no menys de dotze (12) tones, (entre la mateixa 
aplanadora i els 143 G.C) i la llanta llisa de no menys de vuit (8) tones (entre els 143 
G.C. i els 130 G.C.) havent-se de suspendre i havent-se assolit la compactació, 
densitat i geometria abans d'ells, en la zona de 130 G.C. 
L'equip descrit es mínim i convé una altra compactadora de pneumàtics que actuï en la 
segona zona, i essent obligatòria si no assoleixen resultats satisfactoris amb l'equip 
mínim. 
El Contractista haurà de tenir personal competent encarregat d'anar corrent ambdues 
senyals d'acord amb la temperatura actual de la mescla en les zones corresponents. 
L'aplicació de la regla de tres (3) metres i comprovacions de gruix, cotes i peralts 
s'aniran fent per personal competent, que el Contractista haurà de disposar al efecte, 
al mateix temps que la compactació per a esbrinar que s'assoleixen les prescripcions 
geomètriques mentre és possible per mantenir la mescla plàstica, corregint amb les 
aplanadores o afegint o retirant mescla en calent. 
El Contractista i el personal anomenat hauran d'atendre a les indicacions que sobre la 
mescla faci el Director directament o a través del seu personal d'obra. 
L'Eng. Director haurà de suspendre l'execució en qualsevol moment si comprova que 
no s'estan efectuant les operacions anomenades de control i senyalització, 
temperatures, compactació d'acord amb elles, i control i correcció geomètrica sobre la 
marxa. 
Un cop corregides les deficiències trobades, es continuaran les operacions de 
compactació. 
Les capes esteses es sotmetran també a un aplanat transversal mitjançant cilindres 
tàndem o corrons de pneumàtics, mentre la mescla es manté en 
calent i en condicions de ser compactada, creuant-se en les seves passades amb la 
compactació inicial. 
El piconat en els llocs inaccessibles per els equips de compactació, s'efectuarà 
mitjançant picons de mà adequats per a la tasca que es requereix realitzar. 
El tram d'assaig serà una banda de cent (100) metres com a mínim. 
 

 
542.9 Amidament i abonament 

El lligant bituminós emprat en la fabricació de mescles bituminoses en calent, no serà 
objecte d’abonament independent donat que s'abonarà dintre de la unitat de tones 
realment emprades en obra de mescla bituminosa en calent, si ho han sigut d'acord 
amb el projecte, fórmula de treball autoritzada per l 'Eng. Director fent l'amidament a 
partir d'assaigs d'extracció de testimonis amb recuperació de betum i filler realitzades 
diàriament, segons el previst en l 'Art . 211 d'aquest Plec. 
Tots els assaigs de posta a punt de la fórmula de treball són a càrrec del Contractista, 
és a dir, no són d'abonament. 
Les mescles bituminoses en calent s'abonaran per tones realment fabricades i postes 
en obra, d'acord amb aquest projecte, la fórmula de treball aprovada per l'Eng. Director 
i les seves ordres escrites. 
L'amidament es farà a partir de la comprovació geomètrica de la longitud i ample, 
cotes, peralts i irregularitats de superfícies, el gruix i pes específic es determinarà per 
testimonis extrets del volum de la capa de M.B.C. executada cada dia, amb una 
cadència d'un per a cada carril i cada cent (100) metres; desfasats els carrils contigus 
cinquanta (50) metres, de manera que en cada calçada es farà una extracció cada 
cinquanta (50)metres a portell, sense perjudici de que l 'Eng. Director disposi un 
nombre major d'extraccions i altres emplaçaments. 
Si els valors resultants dels assajos de cada testimoni i de l'amidament delseu gruix 
corresponent al projectat, a les prescripcions, fórmula de treball aprovada per l'Eng. 
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Director i, en el seu cas, a les ordres escrites del mateix, dins de les toleràncies 
admissibles es prendrà com gruix per a l'amidament la mitja aritmètica de tots els 
testimonis i com a densitat anàlogament la mitja aritmètica de tots els testimonis. El 
volum i la densitat resultant es multiplicaran per a obtenir el pes en tones realment 
executades. 
Si algun d'aquests valors resultants de qualsevol testimoni difereix del paràmetre 
corresponent projectat en més de la tolerància admissible, es procedirà de la mateixa 
manera que figura en l 'apartat 211 d'aquest P.P.T.P. que per els casos de testimonis 
amb resultats defectuosos, i segons que la valoració respecte a l'especificat , sigui o 
no major del cinc (5) o del deu (10) per cent tant per defecte com per excés. En cap 
cas seran d'abonament els excessos eventualment executats. 
Els preus inclouen els àrids, classificació, equip, maquinària, estudi, assajos de posta 
a punt i obtenció de la F.D.T., transports, càrregues i descàrregues, fabricació, estesa, 
compactació, senyalització, ordenament del tràfic, preparació dels junts, i quants 
mitjans i operacions intervenen en la correcta i complerta execució de la unitat. 
S’abonarà amb preu diferent cada tipus de mescla bituminosa. 
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1. CONTINGUT I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
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El present plec conté la normativa econòmica, legal i facultativa entre el Propietari, la 
Direcció Facultativa i el Contractista o Instal·lador, amb l’objecte de realitzar les 
instal·lacions definides en el projecte que s’adjunta fins al seu complet funcionament. 
Aprovat i subscrit per totes les parts, el projecte està format pels documents següents:  
Plànols. 
Plec de condicions 
Estat d’amidaments i pressupost. 
Memòria (amb els seus annexos) 
 
Tot el contingut del projecte queda definit en la documentació anterior, excepte canvis 
posteriors a la execució del mateix. 
Qualsevol clàusula que estigui en contradicció amb els anteriors documents, queda 
sense efecte. 
Si eventualment es donés alguna discrepància entre els diferents documents del 
projecte, l’ordre de prioritat, d’acord amb la norma UNE 157001:2002 serà l’indicat en 
aquest mateix apartat. 
 
2. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Abans de donar començament a les obres, el Contractista s’assegurarà que la 
documentació aportada en el projecte li resulta suficient per a la comprensió de la 
totalitat de l’obra contractada i per a realitzar els plànols de coordinació i muntatge 
(veure apartat “Plànols de coordinació i muntatge” d’aquest plec), o en cas contrari, 
sol·licitarà els aclariments pertinents. Una vegada començada l’obra, el Contractista no 
podrà excusar-se de no complir els terminis o sofrir retards al·legant la falta 
d’informació o documentació de la Direcció Facultativa, a excepció del cas que havent-
la sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
A més a més dels documents anteriors, i independentment dels mateixos, seran 
d’obligat compliment totes les instruccions i documentació complementaria o aclaridora 
facilitades per la Direcció Facultativa.  
Les instruccions de la Direcció Facultativa es faran arribar per escrit al Contractista a 
través de les actes de reunions i visites d’obra i/o a través de Fax o correu electrònic. 
Tot aquell document gràfic o escrit de la Direcció Facultativa dirigit al Contractista per 
qualsevol d’aquests mitjans tindrà la consideració, a tots els efectes, d’anotacions en el 
Llibre d’Ordres i Assistències en compliment dels articles 12.3.c) i 13.3.d) de la Llei 
38/1999 d’Ordenació de la Edificació. Passats 3 dies des de la constància de recepció 
de l’escrit per part del Contractista, si no hi hagués resposta fefaent en contra, es 
considerarà el contingut acceptat pel Contractista.  
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les instruccions dimanades de la 
Direcció Facultativa, tan sols podrà presentar-les davant la Propietat, a través de la 
pròpia Direcció Facultativa, si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions 
estipulades en els plecs de condicions corresponents. Contra disposicions d’ordre 
tècnic de la Direcció Facultativa, no s’admetrà cap reclamació, podent el Contractista 
salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada per 
escrit dirigida a la Direcció Facultativa, la qual podrà limitar la seva resposta a 
l’acusament de rebut, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de 
reclamacions. 
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Igualment, tindran caràcter de documentació contractual amb caràcter d’obligatòries, i 
independentment dels documents citats, totes les normes, disposicions i reglaments 
que pel seu caràcter puguin ser d’obligada aplicació.  

El Contractista haurà de seguir la normativa pròpia de les companyies 
subministradores de fluids, energia i combustibles i haurà de sol·licitar els informes i 
inspeccions preceptius i necessaris per a deixar els treballs en perfecta consonància 
amb les exigències de les companyies de subministrament extern. 

La interpretació del projecte i documentació contractual correspondrà a la Direcció 
Facultativa.  

3. MOSTRA DE MATERIALS 
 

Els materials objecte de contractació són obligatòriament els indicats en la oferta. 

Si en alguna partida del projecte apareix el "o equivalent" s’entén que el tipus i marca 
objecte de contracte és com l’indicat com a model en el projecte, és a dir, de les 
mateixes característiques, sempre a criteri de la Propietat i la Direcció Facultativa. 

A petició de la Direcció Facultativa, el Contractista presentarà les mostres dels 
materials que es sol·licitin, sempre amb la antelació suficient i prevista en el calendari 
de l’obra. 

Qualsevol canvi que efectuï el Contractista sense tenir-lo aprovat per escrit i de la 
forma que li indiqui la Direcció Facultativa, representarà en el moment de la seva 
advertència la seva immediata substitució, amb tot el que això comporti de treballs, 
cost i responsabilitats. De no fer-ho, la Direcció Facultativa podrà buscar solucions 
alternatives amb càrrec al pressupost de contracte i/o garantia. 

Els materials que hagin de constituir part integrant de les unitats d’obra definitives, els 
que el Contractista utilitzi en els medis auxiliars per a la seva execució, així com els 
materials d’aquelles instal·lacions i obres auxiliars que parcialment hagin de formar 
part de les obres objecte del contracte, tant provisionalment com definitives, hauran de 
complir les especificacions establertes en el plec de condicions tècniques dels 
materials. 

 

Qualsevol treball que es realitzi amb materials de procedència no justificada segons 
l’article 7 del de la Part I del Codi Tècnic de la Edificació podrà ser considerat com a 
defectuós, amb les conseqüències que s’especifiquen en aquest plec. 

4. ACCEPTACIÓ DE MATERIALS 
 

El Contractista entregarà a la Direcció Facultativa una llista de materials que consideri 
definitiva dins dels 30 dies o a no ser que la Direcció Facultativa ampliï els terminis, 
després d’haver-se signat el Contracte d’Execució. S’inclouran els noms de fabricants, 
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marca, referència, tipus, característiques tècniques i termini d’entrega. Quan algun 
element sigui diferent dels que s’exposen en el projecte s’expressarà clarament en la 
mencionada descripció. 

El Contractista informarà fefaentment a la Direcció Facultativa de les dates en que 
estaran preparats els diferents materials que composen la instal·lació, per al seu 
enviament a obra.  

D’aquells materials que estimi la Direcció Facultativa oportú i dels materials que 
presenti el Contractista com a variant, la Direcció Facultativa podrà realitzar o 
encarregar, en el lloc de fabricació, les proves i assajos de control de qualitat, per 
comprovar que compleixen les especificacions indicades en el projecte, carregant a 
compte del Contractista les despeses generades.  

Tot aquell assaig que no resulti satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties es 
podrà començar de nou a càrrec del mateix contractista. Aquells materials que no 
compleixin alguna de les especificacions indicades en projecte no seran autoritzats per 
a muntatge en obra. Els elements o màquines enviats a obra sense aquests requisits 
podran ser rebutjats sense ulteriors proves. 

5. PLÀNOLS DE COORDINACIÓ I MUNTATGE 
 

Amb la documentació del projecte i la informació addicional, en el seu cas, el 
Contractista elaborarà abans de l’inici de l’obra una llista dels plànols de coordinació i 
muntatge que va a realitzar, que serà aprovada per la Direcció Facultativa. També 
presentarà un programa de producció d’aquests plànols d’acord amb el programa 
general de la obra. 

Els plànols de coordinació i muntatge són els que complementen als plànols del 
projecte en aquells aspectes propis de la execució de la instal·lació, i que permeten 
detectar i resoldre problemes d’execució i coordinació amb altres instal·lacions abans 
que es presentin en l’obra. 

Sense ser exhaustius, els plànols de muntatge hauran d’incloure: coordinació en falsos 
sostres i interferències entre instal·lacions, detalls de patis d’instal·lacions, relació de 
les instal·lacions amb l’estructura, solució de sales de màquines, execució de 
bancades i suports, etc. 

El Contractista realitzarà i presentarà a la Direcció Facultativa els plànols de 
coordinació i muntatge amb temps suficient per a que puguin ser revisats abans de la 
seva execució. 

 

6. REPLANTEIG DE LES OBRES 
 

D’acord amb els plànols de coordinació i muntatge conformats i en el moment oportú 
segons el pla d’obra, el Contractista marcarà de forma visible la instal·lació amb punts 
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d’ancoratge, regates, forats, etc. que hauran de ser aprovat per la Direcció Facultativa 
abans de començar la seva execució. 

7. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 

Les obres s’iniciaran i finalitzaran en els terminis previstos contractualment. En 
aquests terminis s’entendrà inclòs el treball de replanteig i neteja final d’obra, així com 
la correcció dels defectes observats en la recepció, les proves finals i posada en marxa 
i l’entrega de la documentació final d’obra prevista en l’apartat “Documentació Final” 
d’aquest plec.  

En la reunió de replanteig d’obra, que s’efectuarà amb el Contractista, aquest haurà 
d’entregar un planning de l’obra amb la data de finalització acordada en el contracte. 

El Contractista estarà obligat a complir els terminis parcials fixats en el planning per a 
la execució successiva del Contracte i en general per a la seva total realització. 

El desenvolupament de les obres, ajustant-se a les previsions del projecte i al 
programa de treballs, correspondrà al Contractista, que haurà d’informar puntualment 
a la Direcció Facultativa de les previsions, actuacions i incidències del treball. 

Quan la Direcció Facultativa estimi que certs treballs presenten un caràcter d’urgència, 
exigirà la seva data d’inici i finalització. Si el Contractista deixa passar la data prevista, 
reflectida en una instrucció per escrit, la Direcció Facultativa podrà fer executar els 
treballs per una altra empresa i aprovar directament els pressuposts i factures 
corresponents. Les despeses ocasionades seran pagades directament per la 
Propietat, i degudament descomptats al Contractista, en la següent certificació 
provisional d’obra que es liquidi. 

Quan el Contractista no s’ajusti a les disposicions del projecte, i/o a les instruccions 
escrites de la Direcció Facultativa, se li fixarà un temps determinat per a aconseguir-
ho, passat el qual la Direcció Facultativa pot ordenar l’establiment d’un Inventari del 
valor de l’obra executada, i equips aplegats, i requerir a la Propietat per a que efectuï 
una nova adjudicació per concurs (o pel sistema que consideri oportú), prèvia rescissió 
del contracte.  

El Contractista mantindrà l’obra completament neta en totes les seves parts, inclòs 
aplecs, havent de conservar-la en aquestes condicions fins a la recepció per a la que 
es realitzarà una neteja definitiva. Els costos d’aquestes neteges seran al seu càrrec.  

 

 

8. INSPECCIONS 
 

Serà missió de la Direcció Facultativa la comprovació de la realització de l’obra 
conformement al projecte i instruccions complementaries.  



PROJECTE DE LES INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES PER A LA INFRAESTRUCTURA  
EXTERIOR DE SANEJAMENT PER A L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL  Página 27 
 

El Contractista haurà de guardar les consideracions degudes al personal de la Direcció 
Facultativa, el qual tindrà lliure accés a tots els punts de treball i als magatzems de 
materials destinats a l’obra per al seu reconeixement previ, essent retirats de l’obra els 
que al seu parer no reuneixin les condicions establertes. Aquests reconeixement previ 
no constitueix la seva aprovació definitiva i es podran retirar, encara després de 
col·locats en obra, quan presentin defectes no percebuts en principi amb 
independència del temps transcorregut des de la seva instal·lació.  

La Direcció Facultativa podrà ordenar l’obertura de cales durant l’obra, inclusive abans 
de la recepció, quan sospiti l’existència de vicis ocults de la instal·lació o de materials 
de qualitat deficient, essent per compte del Contractista totes les despeses 
ocasionades.  

9. SUBMINISTRAMENTS AUXILIARS 
 

Tots els ajuts, tals com qualsevol ajut de peonatge o elements mecànics per a 
transport i col·locació de material, descàrrega de camions, subministraments 
d’ancoratges, suports, bastides, etc., sense que sigui aquesta relació limitativa, corren 
a compte del Contractista de la instal·lació, ja que han de preveure una instal·lació 
completa, perfectament acabada i entregada en complet i bon ordre de funcionament.  

10. RISC DE L’OBRA 
 

El Contractista pren plena responsabilitat i executa l’obra d’acord amb les 
especificacions ressenyades en els documents tècnics.  

Les obres s’executaran, en quant al seu cost, terminis d’execució i art de la 
construcció, a risc i ventura del Contractista, sense que aquest tingui, per tant, dret a 
indemnització per causa de pèrdues, averies o perjudicis.   

Així mateix, no es podrà al·legar desconeixement de situació, comunicacions, 
característiques de la obra, transport, etc  

El Contractista serà responsable en cas d’incendi, robatori, danys causats per efectes 
atmosfèrics, inundacions, etc. Havent de cobrir-se mitjançant assegurança de tals 
riscos, fins la recepció de l’obra. Estan inclosos en aquest paràgraf els materials i bens 
subministrats per la Propietat.  

El Contractista haurà de complir tots els reglaments sobre condicions de Seguritat 
Social, riscos laborals, Seguritat i Salut, etc., disposant de les corresponents pòlisses 
de segur, ja que serà responsable dels danys i prejudicis que es puguin ocasionar com 
a conseqüència de l’obra o el seu personal.  

Sense caràcter limitador, el contractista disposarà dels següents segurs: 
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Pòlissa de Tot Risc Construcció (TRC),

Pòlissa de danys a tercers amb les següents cobertures: 

 amb un límit d’indemnització corresponent al 
total del volum de l’obra a executar i cobrint els treballs contractats també als 
subcontractistes. 

 

• Responsabilitat Civil Professional

• 

: El límit d’indemnització per a obres de fins a 
1.500.000 € serà un mínim de 600.000 € per sinistre; en el cas de volums 
superiors a aquest, el percentatge de cobertura serà al menys un 20% del 
pressupost de l’obra 
Responsabilitat Civil d’Explotació

• 
: els mateixos límits que per al professional. 

Responsabilitat Civil Patronal o per accident de treball

• 

: el sublímit 
d’indemnització per víctima per a aquesta garantia serà de 300.000 €. 
Responsabilitat Civil Creuada

Així, haurà de prendre les precaucions necessàries o convenients per a la seguretat 
dels immobles confrontants i si fos necessari efectuar qualsevol recalço en les finques 
confrontants o reparar qualsevol buit o forat o encrostonament que es produeixi en les 
mitgeres o murs confrontants, a compte i càrrec del Contractista. S’inclouen també en 
el que s’ha dit anteriorment els casos d’omissió o negligència. 

: Per a aquesta garantia els límits d’indemnització 
seran els mateixos que per a la Responsabilitat Civil Patronal. 

Si fos necessari a judici de la Direcció Facultativa, l’apuntalament d’alguna zona de la 
casa o confrontants seran a compte i càrrec del Contractista. 

11. SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA 
 

El Contractista és responsable de les condicions de seguretat i salut dels treballs i està 
obligat a adoptar i fer complir les disposicions vigents sobre aquesta matèria, les 
mesures i normes que dictin els Organismes competents, les exigides en el plec de 
condicions i les que fixi o sancioni la Direcció Facultativa. 

El Contractista redactarà el pla de seguretat i salut segons l‘article 7 del Reial Decret 
1627/97, obligant-se a complir-lo i donar-lo a conèixer i complir als seus treballadors i 
subcontractistes. 

El fet de que la Direcció Facultativa faci visites d’obra per complir amb la seva funció 
de donar instruccions sobre la qualitat de l’execució i la seva adequació al projecte no 
pot suposar de ninguna manera una acceptació, ni tan sols tàcita, de les condicions de 
seguretat i salut de la mateixa, la inspecció directa especialitzada i en detall de la qual 
correspon al Contractista, amb la col·laboració del coordinador de seguretat i salut. 

 

12. GESTIÓ MEDIAMBIENTAL EN L’OBRA 
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El contractista adoptarà les mesures oportunes per l'estricte compliment de la 
legislació mediambiental vigent que sigui d'aplicació al treball realitzat, responent de 
qualsevol incident mediambiental per ell causat. 

Per evitar aquests incidents, el contractista adoptarà amb caràcter general les mesures 
preventives oportunes que dicten les bones pràctiques de gestió, en especial les 
relatives a evitar abocaments líquids no desitjats, emissions contaminants a 
l'atmosfera i l'abandonament de qualsevol tipus de residus, amb extrema atenció en la 
correcta gestió dels classificats com a perillosos, per al que donarà formació i 
instruccions específiques en matèria de bones pràctiques mediambientals al seu 
personal que vagi a prestar servei en l'obra 

13. PERSONAL EN L’OBRA 
 

Correspon al Contractista sota la seva exclusiva responsabilitat la contractació de tota 
la ma d’obra que precisi per a l’execució dels treballs en les condicions previstes pel 
contracte i en les condicions que fixi la normativa laboral vigent. 

El Contractista haurà de lliurar una llista amb els noms del responsable tècnic, cap 
d’obra i encarregat de cada especialitat i notificar puntualment qualsevol canvi que hi 
hagués durant el desenvolupament de l’obra. En la relació s’especificarà el temps de la 
seva dedicació i els dies de permanència en l’obra. 

A part de la direcció tècnica del Contractista, hi haurà d’haver un cap d’obra i un 
encarregat, podent ser aquests dos últims la mateixa persona. L’encarregat haurà 
d’estar permanentment a l’obra durant totes les jornades laborals. 

L’incompliment d’aquestes obligacions o, en general, la manca de qualificació suficient 
per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà a la Direcció 
Facultativa per ordenar la paralització de les obres, sense dret a cap reclamació, fins 
que s’arregli la deficiència.  

Altrament, la Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves 
instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometin o pertorbin 
la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista per a que aparti de l’obra als 
dependents o operaris causants de la pertorbació. 

El Contractista haurà d’emprar la ma d’obra necessària per al compliment dels terminis 
previstos. El Contractista entregarà mensualment la llista del personal en obra tant 
propi com subcontractat amb justificació fefaent de: 

1. Estar al dia de les cotitzacions a la Seguretat Social. 
2. Estar al dia del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi 

els danys a propis i tercers. 

 

14. SUBCONTRACTISTES 
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El Contractista haurà d’enviar notificació prèvia a la Direcció Facultativa per efectuar la 
subcontractació de qualsevol part de l’obra. 

 

Altrament, la Direcció Facultativa podrà recusar als subcontractistes que al seu judici 
no romanguin idonis per executar la part de l’obra per a la qual foren proposats pel 
Contractista. 

L’adjudicació a subcontractistes es realitzarà sempre amb subjecció al pla de treballs. 
El Contractista serà el responsable de l’omissió d’aquestes condicions. 

Qualsevol subcontractista que intervingui en l’obra ho farà amb coneixement i 
submissió al present plec de condicions, en el que pugui afectar-li, sent obligació del 
Contractista el compliment d’aquesta clàusula. 

Llevat pacte en contra, qualsevol subcontractista garantirà la seva instal·lació durant el 
mateix termini indicat en el contracte per al Contractista principal. En aquest període 
seran al seu càrrec les reposicions, substitucions, etc. sense que el termini de garantia 
el lliuri de les responsabilitats legals. 

El Contractista està obligat en tot cas a complir la Llei 32/2006 de subcontractació. 

15. JORNADA LABORAL 
 

La duració normal del treball diari serà limitada per les lleis del lloc de treball. 

No es permetran hores extres sense prèvia autorització de la Direcció Facultativa i 
només per a casos especials al seu judici. 

Si el Contractista entén que no podrà complir el pla previst, haurà d’ampliar la plantilla, 
però mai li serà permès resoldre els retards mitjançant hores extres. 

16. COORDINACIÓ AMB ALTRES OFICIS 
 

El Contractista coordinarà perfectament amb el Contractista general, si en hi hagués, o 
amb qui faci les seves vegades i amb els demés Contractistes. Si sorgeixen dificultats 
es sotmetran a la Direcció Facultativa, la decisió de la qual acataran. 

En el cas concret d’utilitzar suports, bancades o elements auxiliars comuns, es 
posaran d’acord en el repartiment de costs. De no haver avinença entre ells, acataran 
la decisió de la Direcció Facultativa.  

 

 

17. NORMES GENERALS DE MUNTATGE 
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Les instal·lacions es realitzaran seguint les pràctiques normals per obtenir un bon 
funcionament, pel que es respectaran les especificacions i instruccions de les 
empreses subministradores dels materials a muntar. 

El muntatge de la instal·lació es realitzarà ajustant-se a les indicacions i plànols del 
projecte i als plànols de muntatge realitzats pel Contractista i aprovats per la Direcció 
Facultativa. 

 

Quan en l’obra sigui necessari fer modificacions en aquests plànols o substituir els 
materials aprovats per altres, es sol·licitarà permís a la Direcció Facultativa en la forma 
per ella establerta. 

En tots els equips es disposaran les proteccions pertinents per evitar accidents. 
Aquelles parts mòbils de les màquines i motors disposaran d’envoltants o reixes 
metàl·liques de protecció. 

Durant el procés d’instal·lació es protegiran degudament tots els aparells, col·locant-se 
taps o cobertes en les canonades o conductes que hagin de quedar oberts durant 
algun temps. 

Tots els elements de la instal·lació es muntaran de forma que siguin fàcilment 
accessibles per a la seva revisió, manteniment, reparació o substitució. 

18. CONTROL DE QUALITAT 
 

La Propietat contractarà directament, o a través del Contractista, una entitat 
suficientment capacitada segons l’article 14 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació per a 
l’Assistència Tècnica en el Control de Qualitat de les instal·lacions d’acord amb les 
especificacions del projecte. Aquesta Assistència Tècnica executarà directament els 
controls i proves previstes en el pla de control de qualitat i entregarà els resultats 
directa i immediatament a la Direcció Facultativa per a que pugui complir amb el que 
preveu l’article 7 de la Part I del Codi Tècnic de l’Edificació. 

L’Assistència Tècnica de l’esmentada entitat tindrà les següents fases d’actuació sobre 
les instal·lacions previstes: 

a) Programació del pla de control o confirmació del pla de control del projecte, si en 
tingués. L’empresa adjudicatària d’aquesta Assistència Tècnica realitzarà la 
programació del pla de control de les instal·lacions d’acord amb les indicacions 
existents en la documentació del projecte, dins de l’apartat anomenat "Control de 
Qualitat" o, en el seu defecte, amb la normativa vigent. 

b) Control de Qualitat sobre materials i equips. 
c) Control d’Execució d’instal·lacions segons normatives. 
d) Control sobre Proves de funcionament, regulació i seguretat realitzades per 

Contractista. (vegi’s apartat “Proves” d’aquest plec) 
e) Control de la documentació final (segons apartat “Documentació Final” d’aquest 

plec). 
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L’Assistència Tècnica de Control de Qualitat estarà vinculada i al servei de la Direcció 
Facultativa i la Propietat, a la qual dirigirà tota la seva activitat. 

En cas de que sigui el Contractista el que contracti aquesta Assistència Tècnica 
presentarà al menys tres noms d’empreses capacitades per a aquest treball, sent 
elegida l’adjudicatària per la Direcció Facultativa. 

El Contractista destinarà per a aquests treballs, en cas de no existir partida específica 
en els pressupostos del projecte, al menys l’1,5% (ú i mig per cent) de l’import 
d’execució material dels capítols corresponents a instal·lacions, no acceptant-se la 
possibilitat de que el Contractista ofereixi un percentatge menor per a aquest fi. 

En cada certificació haurà de venir explícitament l’import destinat a Control de Qualitat. 

19. PROVES 
 

Al finalitzar l’execució de la instal·lació, el Contractista està obligat a regular i equilibrar 
tots els circuits i a realitzar les proves de funcionament, rendiment i seguretat dels 
diferents equips de la instal·lació. El Contractista complimentarà les fitxes del protocol 
de proves de projecte en la seva totalitat (una fitxa per a cada element de la 
instal·lació). 

En un termini suficient, el Control de Qualitat comprovarà la documentació entregada i 
emetrà un pla de comprovacions i proves que hauran de ser realitzades pel 
Contractista en presència de la Direcció Facultativa o personal de l’empresa de Control 
de Qualitat. 

Cas de resultar negatives, encara que sigui en part, es proposarà un altre dia per 
efectuar les proves, quan el Contractista consideri que pugui tenir resoltes les 
anomalies observades i corregits els plànols no concordants. 

Si en aquesta segona revisió s’observen de nou anomalies que impedeixin, a judici de 
la Direcció Facultativa, procedir a la Recepció, les despeses ocasionades per les 
següents revisions correran per compte del Contractista, amb càrrec a la liquidació. 

20. DIRECCIÓ TÈCNICA DE LA POSADA EN MARXA 
 

Per aconseguir una correcta posada en marxa de les instal·lacions, el Contractista 
haurà de disposar d’un equip totalment diferenciat del de muntatge i manipulació de 
les instal·lacions, encarregat de sistematitzar els processos de posada en marxa, 
compliment de paràmetres tècnics i entrega de les instal·lacions. La gestió d’aquest 
procés s’anomena Direcció Tècnica de la Posada en Marxa. 

La Direcció Tècnica de la Posada en Marxa tindrà les fases d’actuació següents. 

1. Definició del pla de posada en marxa, per a unitats de treball amb indicació del 
temps prevists, segons fitxa del pla de posada en marxa. 
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Aquest planning s’haurà de presentar a direcció facultativa per rebre la seva 
aprovació, abans d’iniciar qualsevol actuació. 

 

2. Direcció dels equips de treball del Contractista amb: 

o Seguiment i interpretació de les especificacions de projecte i de la direcció 
facultativa. 

o Definició dels paràmetres de regulació 
o Assessorament d’us d’aparells tècnics de mesura i regulació al Contractista. 
o Assessorament per la correcta Introducció dels valors de la posada en marxa a les 

fitxes de proves a realitzar per al Contractista. 
o Revisió dels protocols de posada en marxa, complimentats per el Contractista, i 

lliurament a la direcció facultativa per a la seva aprovació 
o Assistència al control de qualitat, en cas de que existeixi. 

 

També realitzarà assistència tècnica a les consultes presentades per la Direcció 
Facultativa, serveis de manteniment o altres agents de l’obra. 

El Contractista, en cas de no tenir partida específica corresponent en el pressupost, 
destinarà per a la Direcció Tècnica de la Posada en Marxa al menys un 1% (ú per 
cent) de l’import d’execució de material dels capítols corresponents a les instal·lacions. 

En cas de que el Contractista sigui qui hagi de contractar l’equip tècnic 
que realitzi els treballs descrits, quedarà l’elecció a criteri de la Direcció 
Facultativa. 
 
21. DOCUMENTACIÓ FINAL 
 

El Contractista prepararà la documentació següent que anomenarem Documentació 
Final d’Obra i que s’integrarà en la Documentació d’Obra Executada que exigeix 
l’article 8. 1 del la Part I del Codi Tècnic de l’Edificació: 

1) Memòria actualitzada amb tots els seus apartats. 
2) Resultat de les proves realitzades d’acord amb el protocol de projecte i/o Reglamentació 

vigent. 
3) Projecte de manteniment preventiu (segons article 8.1 de la Part I del Codi Tècnic de 

l’Edificació. Veure apartat “Projecte de Manteniment” d’aquest plec). 
4) Plànols de la instal·lació acabada. 
5) Llista de materials emprats i catàlegs. 
6) Relació de subministradors i telèfons. 
7) I la necessària per complimentar la normativa vigent i aconseguir la legalització i 

subministraments de fluids o energia. (Butlletins de la instal·lació, etc.). 
 

8) De la documentació anterior s’entregarà una primera còpia sense aprovar a la Direcció 
Facultativa o a l’empresa de Control de Qualitat. 
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9) Al mateix temps, el Contractista aclarirà als serveis de manteniment de la Propietat tots 
els dubtes que trobin. 
 

22. PROJECTE DE MANTENIMENT PREVENTIU 
 

S’anomena projecte de Manteniment Preventiu el document que recull 
les instruccions d’ús i manteniment dels materials i sistemes instal·lats, 
més les instruccions d’ús i manteniment dels subministradors, 
instal·ladors i fabricants de materials i equips efectivament instal·lats, 
més el pla específic de manteniment amb la planificació de les 
operacions programades per al manteniment. Aquest document forma 
part de la Documentació d’Obra executada que exigeix l’article 8. 1 del la 
Part I del Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
El projecte de manteniment preventiu haurà de ser realitzat de forma 
específica i particular per a l’edifici. Haurà de contenir els apartats 
següents: 
 
1) Zonificació 
 
S’estudiarà la definició de les zones, que posteriorment afectaran a 
l’execució del projecte i es realitzarà de forma jeràrquica. De la mateixa 
manera s’estudiaran les diferents possibilitats d’agrupació, concloent amb 
tot allò la solució més adequada per al present projecte. 
 
2) Inventari dels equips existents. 
 
Consisteix en realitzar un inventari de tots els equips instal·lats, 
identificant-los amb una nomenclatura específica que permeti 
particularitzar cada unitat de manteniment existent. 
 
3) Recursos 
 
S’introduiran i s’assignaran els recursos necessaris amb la finalitat de 
realitzar les tasques de manteniment. 
 
4) Fitxes de manteniment preventiu 
 
Per a cadascun dels equips inventariats es prepararà una fitxa completa 
que contindrà els apartats següents: 
 
 
• Identificació de l’equip: Es realitzarà a partir de les dades següents: 
 

o Nom de l’equip. 
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o Codi identificador. 
o Fabricant o subministrador (nom, direcció, telèfon, e-mail,...). 
o Família de manteniment a la que pertany. 
o Instal·lació a la que pertany. 

 
• Imatge de l’equip: Imatge o gràfic explicatiu de l’equip. 
 
• Característiques de l’equip: S’introduiran les característiques 

pròpies de cada equip: marca, model, número de sèrie, potència, 
tensió, intensitat, cabal,...  

 
• Operacions de manteniment: A cada equip se li assignaran una 

sèrie d’ordres de manteniment que inclouran la informació següent: 
 

o Nom de l’operació. 
o Periodicitat. 
o Nivell d’obligatorietat. 
o Categoria professional encarregada de realitzar l’operació. 
o Temps estimat de realització. 
o Paràmetres de lectura que s’han de prendre. 

 
• Unitats de manteniment: S’especificarà el nombre d’unitats de 

manteniment que existeixen de cada equip. Cada unitat incorporarà: 
 

o Situació. 
o Quantitat. 
o Estat de la unitat. 
o Característiques pròpies de cada unitat. 

 
5) Planning d’operacions de manteniment. 
 
Un cop obtingudes totes les fitxes de manteniment dels diferents equips 
es construirà un planning anual de les operacions que s’han de realitzar 
per a cada equip. 
 
6) Relació de subministradors. 
 
A partir de la informació recollida anteriorment per a cada equip, es 
realitzarà un llistat de les empreses i proveïdors afins al manteniment de 
l’edifici, en la que s’inclourà la informació següent: nom, direcció, telèfon, 
fax, e-mail, persona de contacte. 
 
Es confeccionarà un dossier amb tota la documentació anterior que 
s’entregarà a la Direcció Facultativa per a la seva revisió i aprovació, i a 
la Propietat. 
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23. RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 

En resultar positives les proves, i aclarits els dubtes al Servei de 
Manteniment, es procedirà a formalitzar la Recepció de l’obra que serà 
signada per la Propietat i el Contractista, i, cas de que així ho decideixi la 
Propietat, ho signaran també el seu servei de manteniment i la Direcció 
Facultativa. 
 
Per formalitzar la Recepció serà necessari que el Contractista hagi 
entregat prèviament tres còpies en paper i tres còpies en suport 
informàtic de la Documentació Final d’Obra corregides amb les 
observacions corresponents. 
 
Una còpia serà per a la Direcció Facultativa, una altra còpia per a la 
Propietat i la tercera per a l’empresa de Control de Qualitat. 
En el document de Recepció s’haurà d’adjuntar fotocòpia conforme la 
Propietat o la Direcció Facultativa ha rebut la documentació final d’obra 
corregida. 
 
Si en el moment d’ocupar l’obra i utilitzar les instal·lacions no han estat 
completades les proves o la documentació corresponent per causes 
alienes a la Propietat, Direcció Facultativa o Control de Qualitat, se li 
retindrà al Contractista la liquidació final i la fiança establerta, les 
quantitats de les quals podrà la Propietat utilitzar-les per acabar els 
treballs pendents i abonar el major cost i els danys i perjudicis ocasionats 
als que intervenen en els treballs i als usuaris de l’obra. 
 
24. GARANTIA DE FUNCIONAMENT 
 

El termini de garantia de la instal·lació començarà al dia següent al de la 
signatura de l’Acta de Recepció. El termini de garantia serà com a mínim 
l’establert en l’article 17 de la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació: 1 
any per a defectes d’acabats i 3 anys per a defectes que ocasionin 
l’incompliment dels requisits d’habitabilitat. 
 
Durant el termini de garantia, el Contractista està obligat a reparar, amb 
tota urgència, qualsevol avaria que sorgeixi, encara que estimi que la 
causa de la mateixa no sigui deguda a defectes de material o 
d’instal·lació, sinó a mal ús, tema que s'haurà de dilucidar posteriorment 
mitjançant justificació escrita per part del Contractista. 
 
Cas de que l’empresa Contractista no actuï amb la celeritat que el cas 
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requereixi a judici de la Direcció Facultativa, la Propietat podrà 
encarregar la reparació a una altra entitat amb càrrec a la fiança en cas 
de existir encara. 
 
Si l’avaria es produeix en màquines de valor estimable, a judici de la 
Direcció Facultativa, s’entén que la seva garantia torna a començar a 
partir de la nova posada en marxa. 
 
25. GARANTIA DE DOCUMENTACIÓ 
 

S’estableix una garantia d’assegurament i d’entrega de la documentació 
pertinent prèvia a la Recepció que vencerà en el moment en que el 
Contractista obtingui de la Propietat o Direcció Facultativa, l’aprovació 
fefaent de la documentació demanada en l’apartat “Documentació Final” i 
de forma ineludible la corresponent als apartats: 
 
1) Resultat de les proves realitzades d’acord amb el protocol de projecte i/o reglament 

vigent. 

2) Projecte de manteniment preventiu. 

3) Plànols de la instal·lació acabada. 

4) I la necessària per complimentar la normativa vigent i aconseguir la legalització i 
subministraments de fluids o energia. (butlletins de la instal·lació, etc.).  

Cas que el Contractista no compleixi satisfactòriament amb el que s’ha 
expressat anteriorment, la Propietat, a requeriment de la Direcció 
Facultativa, podrà, si ho desitja, rebre l’obra i encarregar a tercers, amb 
càrrec a les quantitats pendents de liquidació o fiança, els treballs de 
documentació i obtenció de resultats pendents. 
 
26. PERMISOS I LEGALITZACIONS 
 

En els documents de projecte i de contracte s’establiran una de les dues 
modalitats següents: 
 
a) Permisos i legalitzacions per compte del Contractista 
Corre per compte del Contractista la confecció i presentació dels 
butlletins de la instal·lació, així com la resta de documents que 
reglamentàriament han de ser preparats i aportats pel Contractista. 
 
Corre per compte del Contractista la redacció, visat i tramitació davant 
organismes oficials (Delegació d’Indústria, Ajuntament, etc.) dels 
documents tècnics necessaris per obtenir tots els permisos oficials per a 
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la construcció, posada en marxa i connexió de les instal·lacions objecte 
del plec. 
 
Altrament, el Contractista és el responsable de la confecció, visat i 
tramitació dels certificats finals d’obra necessaris. 
 
Els costs de les taxes de visat i tramitació corren per compte del 
Contractista. 
 
b) Permisos i legalitzacions per compte de la Propietat. 
Corre per compte del Contractista la confecció i presentació dels 
butlletins de la instal·lació i manual d’instruccions i manteniment, així com 
la resta de documents que reglamentàriament han de ser preparats i 
aportats pel Contractista. 
 
L’obtenció de la resta de permisos oficials per a la construcció, posada 
en marxa i connexió de les instal·lacions objecte d’aquest plec és 
responsabilitat de la Direcció Facultativa i la Propietat. 
 
27. CRITERIS D’AMIDAMENT DE LES 

INSTAL·LACIONS 
 

Tot amidament haurà de ser reproduïble admetent marges d’error 
tolerables. S’empraran els instruments d’amidament d’ús normal en una 
obra (regles rígids o cintes mètriques) en aquells casos en que sigui 
possible fer-ho. 
 
La unitat d’amidament serà la que s’expressi en l’estat d’amidaments o la 
que la Direcció Facultativa dictamini, en cas de dubte. 
Els elements discrets es mesuraran per unitats instal·lades. 
Les canonades es mesuraran pel seu eix, segons el recorregut real, 
incloent trams rectes i corbes, sense descomptar de l’amidament la 
longitud ocupada per vàlvules i altres accessoris. No s’admetran 
suplements per empelts, derivacions, minvaments, etc. 
 
L’aïllament de canonades es mesurarà segons el mateix criteri que les 
canonades, i inclourà les vàlvules, corbes i accessoris. No s’admetran 
suplements per aquests conceptes ni per minvaments de material. 
L’amidament de conductes es realitzarà normalment en metres quadrats, 
en base a les seves dimensions nominals, mesurant sobre el recorregut 
real, incloent trams rectes i corbes. Els colzes i corbes es mesuraran per 
la seva part exterior. Les reduccions es mesuraran en la seva longitud 
real i aplicant la major de les seccions. No s’admetran suplements 
d’amidament per corbes, empelts, embocadures, derivacions, etc. o per 
minvaments de material. 
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L’aïllament de conductes es mesurarà seguint els mateixos criteris 
indicats per als conductes, però prenent com a base les dimensions 
nominals del conducte que s’aïlla. 
 
Els tubs per a cablejat elèctric es mesuraran pel seu eix, seguint el seu 
recorregut real, incloent trams rectes, sense descomptar de l’amidament 
la longitud ocupada per caixes d’empalmament i derivació. No 
s’admetran suplements per corbes, derivacions, empalmaments, etc. ni 
per minvaments de material. 
 
Les safates per a cablejat elèctric es mesuraran pel seu eix, seguint el 
seu recorregut real, incloent trams rectes i corbes. Els colzes i les corbes 
es mesuraran per la seva part exterior. No s’admetran suplements 
d’amidament per corbes, empelts, derivacions, etc. ni per minvaments de 
material. 
 
El cablejat elèctric i de comunicacions (que no estigui inclòs en 
conceptes com a punt de connexionat) es mesurarà pel seu recorregut 
real des de borna a borna de connexió. No s’admetran suplements 
d’amidament per derivacions, empalmaments, reserves o minvaments de 
material. 
 
28. VALORACIÓ D’UNITATS D’OBRA 
 

Tots els preus unitaris dels elements del projecte s’entendrà que inclouen 
sempre el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials 
necessaris per a l’execució de les unitats d’obra corresponents, a menys 
que específicament s’excloguin alguns d’ells en l’article corresponent. 
Altrament s’entendrà que tots els preus unitaris comprenen les despeses 
de maquinària, ma d’obra, elements, accessoris, transports, eines, 
despeses generals i tota classe d’operacions, directes o accidentals, 
necessàries per deixar les unitats d’obra acabades amb arranjament a 
les condicions especificades en el projecte. 
 
S’entén doncs, que l’expressió "completament instal·lat/da", es refereix a 
unitats d’obra totalment muntades, connectades i en perfecte 
funcionament. 
 
En el cas que no existeixi una partida especifica per a la realització 
d’assaigs i proves en fàbrica i finals, s’entén que també queda inclòs en 
el preu unitari la part proporcional per a la realització d’aquests treballs. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar les 
unitats d’obra que figuren en el projecte no és exhaustiu. Per tant, 
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qualsevol operació o material no descrit o relacionat, però necessari, per 
executar una unitat d’obra, es considera sempre inclòs en els preus. 
 
29. TREBALLS ADDICIONALS I VARIANTS PER 

PREUS UNITARIS 
 

Es valoraran per amidament d’unitats d’obra aplicant els preus unitaris 
aprovats. 
 
Si sorgeixen variacions de qualitat o tipus de materials o noves unitats 
d’obra per exigències de la Propietat i/o Direcció Facultativa, dintre 
sempre del context general del projecte valorat, els nous preus unitaris es 
negociaran comparant els preus de venda al públic dels nous materials 
amb els preus de venda al públic dels substituïts o més comparables, 
establint-se una comparació aritmètica, a saber:  

que donarà el topall acceptable del nou preu unitari. La data de 
comparació serà la de l’oferta general aprovada objecte de contracte, 
d’acord amb la relació de PVP subministrats pel Contractista juntament 
amb l’oferta.  
 
Cas de sorgir noves parts d’obra no contractades, el nou pressupost 
objecte d’ampliació de contracte es realitzarà d’acord amb la tònica de 
preus unitaris establerts en l’oferta base. 
 
30. TREBALLS ADDICIONALS PER ADMINISTRACIÓ 
 

Els treballs que es realitzin per administració es cotitzaran d’acord amb 
els criteris següents: 
 

1. Els materials es valoraran d’acord amb el preu de venda al públic, 
considerant-se inclosos en aquest preu transport, benefici 
industrial, etc.  

2. La ma d’obra es valorarà d’acord amb els preus fixats pels bancs 
de preus oficials de la localitat o regió on es realitzi l’obra. 

 
Es considerarà inclòs Seguretat Social, dietes, desplaçaments, benefici 
industrial, etc., però no el IVA  
 
 

nou unitariPreu 
nou material PVP = 

oferta unitariPreu 
oferta material PVP
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31. CERTIFICACIONS 
 

Durant l’execució de les obres, s’establiran mensualment relacions 
valorades de les obres executades. 
 
Aquestes certificacions seran preparades pel Contractista segons format 
establert per la Direcció Facultativa o la Propietat i constaran de les parts 
següents: 
 
1) Valor a l’origen de l’obra realitzada valorada amb preus unitaris d’acord amb el 

pressupost base, amb la denominació: 
 

 Pressupost Nº:   CERTIFICACIÓ Nº: 

2) Relació numerada i valorada a l’origen de les variacions sorgides dintre del context de 
l’obra contractada i referits a cada capítol del pressupost amb la denominació: 

 

 Pressupost Nº:   CERTIFICACIÓ VARIACIONS Nº: 

3) Valor a l’origen de noves parts d’obra que han estat objecte de nous pressupostos amb la 
denominació: 

 

 Pressupost Nº:   CERTIFICACIÓ AMPLIACIONS Nº: 

4) Valor a l’origen d’obres realitzades per administració amb detall de parts de treball i 
relació de materials valorats i subscrits per persona autoritzada amb la denominació: 

      CERTIFICACIÓ ADMINISTRACIONS Nº: 

 

La certificació s’haurà de presentar a la Direcció Facultativa que donarà 
la seva conformitat o objeccions en el termini de 15 dies. En aquest últim 
cas, el Contractista els resoldre no cabent cap reclamació fins la 
liquidació definitiva. 
 
Totes les certificacions seran a l’origen, acumulant-se cadascuna de les 
anteriors i s’entendran sempre com a bestreta a compte de la liquidació 
final. 
 
Ja que les certificacions es portaran a l’origen, tenint caràcter de bona 
compte, totes les errades que podessin aparèixer no seran motiu per 
demorar el termini de comprovació. En tal supòsit hauran de ser tornades 
indicant les errades o objeccions, per ser reparats en la certificació 
següent. 
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S’estableix el mateix criteri per a certificacions extraordinàries per 
addicionals o treballs per a l’administració. 
 

La Direcció Facultativa podrà requerir del Contractista documentació 
acreditativa d’estar al corrent de pagament dels subministradors, com a 
condició imprescindible per aprovar una certificació. 
 
Els materials a certificar hauran d’estar instal·lats (muntats i en 
funcionament). No s’abonaran certificacions per apilament de materials. 
 
32. FORMA DE PAGAMENT 
 

La forma de pagament serà la establerta per la Propietat a la signatura 
del contracte. 
 
33. LIQUIDACIÓ D’OBRES 
 

L’última certificació d’obra es presentarà després de la recepció, 
esdevindrà efecte de liquidació definitiva, sempre i quan així ho faci 
constar el Contractista, donant-se el títol de certificació final. A més 
aquest Contractista dirigirà carta a la Propietat acompanyant aquesta 
certificació final, fent constar que per la seva part esdevingui efectes de 
liquidació, tan aviat sigui conformada per la Direcció Facultativa.  
 
Per a la conformitat o objeccions d’aquesta última certificació, disposarà 
la Direcció Facultativa d’un termini suplementari de 30 dies, respecte al 
previst per a les certificacions ordinàries. 
 
No es conformarà l’última certificació si no es disposa de la formalització 
de la recepció. 
 
34. FIANÇA 
 

De l’import de cada certificació d’obra que es realitzi, es retindrà un 10 % 
en concepte de fiança. 
 
La fiança respondrà dels deutes del Contractista dimanades de la 
documentació contractual, del reintegrament dels pagaments avançats 
superiors al cost, del reconeixement dels danys o perjudicis que puguin 
produir-se com conseqüència de l’incompliment del contracte, de la 
qualitat de l’obra, i de qualsevol altre incompliment de les obligacions que 
incumbeixen al Contractista. Aquesta no suposarà en cap cas un límit 
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superior de valoració de les responsabilitats del Contractista, podent en 
el seu cas exigir-se les indemnitzacions corresponents de valor superior 
al de la fiança. 
 
La Propietat podrà disposar lliurement de la fiança fins a la seva 
alliberació. 
 
Amb independència de l’anterior, el Contractista respondrà amb aquesta 
fiança i amb la totalitat dels seus béns presents i futurs: 
 

a) De les reparacions que sigui necessari efectuar en les obres o instal·lacions 
per vicis constructius. 

 

b) De les despeses que ocasioni per haver de demolir i tornar a instal·lar o 
reconstruir unitats d’obra o instal·lacions. 

c) De la diferència de preu entre el que s’ha convingut per a l’execució de les 
obres i el d’adjudicació a un nou Contractista per a qualsevol motiu. Aquest 
apartat s’aplicarà així mateix per a les diferències de cost en el cas de que la 
Propietat hagués d’acabar les obres per administració. 

d) De qualsevol altre esdeveniment i responsabilitat en que podés incórrer el 
Contractista en relació a tercers. 

 

35. ALLIBERACIÓ DE FIANÇA 
 

A l’entrega de l’obra, havent complert amb l’indicat en els apartats 
corresponents a Proves, a Documentació Final, a Recepció i a Garanties, 
es practicarà una primera liquidació de fiança establerta en el 33% del 
valor total. 
 
Als 12 mesos de la Recepció es prepararà la liquidació final i es 
cancel·larà la fiança romanent. 
 
Per a la liquidació final de la fiança serà precís que s’acrediti l’absència 
de reclamació aliena contra el Contractista per danys i perjudicis, que 
siguin del seu compte, per deutes jornals i materials o per 
indemnitzacions derivades d’accidents ocorreguts en el treball per 
qualsevol altra causa. En el seu defecte el Contractista presentarà 
declaració jurada de l’absència d’aquestes responsabilitats. 
 
36. PENALITZACIONS 
 

Les penalitzacions seran les establertes per la Propietat a la signatura del 
contracte. 
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37. SUSPENSIÓ DE LES OBRES 
 

La Propietat podrà en tot moment ordenar la suspensió de tota o part de 
l’obra. 
 

1. En el cas de que la suspensió sigui temporal, és a dir, si la duració 
no excedeix de dos mesos, el Contractista vindrà obligat a 
reajustar el seu programa de treball. 

2. En el cas de que la suspensió sigui definitiva: 
 

• Si és deguda aquesta suspensió per part de la Propietat, a alguna 
de les causes previstes en la resolució i rescissió del contracte, 
s’aplicarà el disposat en l’apartat "Resolució i Rescissió" del 
present plec de condicions, no tenint el Contractista dret a 
percebre cap indemnització sota cap concepte. 

 
• Si la suspensió definitiva fos deguda única i exclusivament a la 

voluntat unilateral de la Propietat, sense causa justificada, i el 
Contractista decideix rescindir el contracte, tindrà dret a una 
indemnització del 3 % de l’obra pendent de realitzar, renunciant a 
qualsevol altra indemnització per danys i perjudicis soferts. 

 
• Els materials dipositats en l’obra es certificaran en la liquidació 

definitiva. També seran certificats aquells materials que encara que 
no estiguin dipositats en l’obra hagin estat encarregats pel 
Contractista i siguin d’exclusiva utilitat per a aquesta obra, segons 
aprovació de la Direcció Facultativa. 

 
• En el cas de que el Contractista decideixi rescindir unilateralment 

el contracte, sense causa justificada, el Propietari quedarà lliure de 
tota obligació podent practicar immediatament la liquidació 
definitiva amb una baixa del 5 %, i estant el Contractista obligat a 
abandonar l’obra immediatament, inclòs abans de practicar-se 
aquesta liquidació. 

 
Així mateix podrà sol·licitar la Propietat una indemnització per danys i 
perjudicis, d’un mínim del 10% (deu per cent) del valor de l’obra, segons 
la liquidació definitiva. Aquesta quantitat es podrà incrementar en 
l’arbitratge que es practiqui. La Propietat tindrà dret a percebre la fiança 
dipositada fins la data. 
 

38. RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ 
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Seran causes de rescissió del contracte: la dissolució o extinció del 
Contractista, la seva fallida o presentació de concurs de creditors , i 
l’embargament dels béns destinats a l’obra o utilitzats en ella. 
 
En els supòsits previstos en el paràgraf anterior, la Propietat podrà 
unilateralment donar per rescindit el contracte, sense pagament de cap 
indemnització, i practicant immediatament la liquidació definitiva, amb 
una baixa d’un 5 %, havent d’abandonar el Contractista l’obra en el 
mateix moment en que sigui requerit per a això, inclòs abans de 
practicar-se la liquidació. 
 
Seran així mateix causa de rescissió: la demora en l’entrega de l’obra per 
termini superior a 2 mesos, la manifesta desobediència en l’execució de 
l’obra, i en general, l’incompliment dels plecs tècnics i generales de 
condicions. 
 
En els supòsits previstos en el paràgraf anterior, la Propietat podrà, a 
més d’aplicar les sancions establertes, rescindir el contracte, sol·licitar 
indemnitzacions per danys i perjudicis que seran un mínim del 10 % del 
valor de l’obra, segons la liquidació definitiva, quantitat que es podrà 
incrementar en l’arbitratge que es practiqui en tals casos. 
 
En qualsevol cas de rescissió del contracte segons els anteriors supòsits, 
la Propietat serà indemnitzada a més de les previsions i indemnitzacions 
assenyalades, amb la fiança dipositada fins la data. 
 

L’apreciació de l’existència de circumstàncies enumerades en els 
paràgrafs anteriors correspondrà a la Direcció Facultativa. 
 
El Contractista per la seva part podrà donar per rescindit el contracte en 
les causes previstes en l’apartat "suspensió d’obres" del present plec. 
 
A més el Contractista podrà rescindir per demora d’aprovació d’alguna 
certificació o el seu pagament superior a 30 dies de la data de venciment. 
 
39. RÈGIM JURÍDIC 
 

El present plec General de condicions Econòmiques, Facultatives i 
Legals, tindrà caràcter de contracte privat i podrà ser elevat a escriptura 
pública si alguna de les parts ho desitja, havent en aquest supòsit de fer-
se càrrec de les despeses que tal formalització ocasioni. 
 
Les parts queden sotmeses, en tot moment, a la Legislació Civil, 
Mercantil i Processal Espanyola, amb les particularitats que 
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s’especifiquen en aquest plec. 
 
Qualsevol diferència que podés sorgir entre les parts, amb motiu de 
l’obra, interpretació o execució del que s’ha acordat, per un import inferior 
al 20% (vint per cent) de l’import del contracte, es sotmetrà a arbitratge 
d’equitat, regulat per la Llei 60/2003, de 23 de desembre de 2003, 
d’Arbitratge. 
 
Aquest arbitratge serà administrat pel tribunal arbitral o tribunal arbitral 
tècnic de la comunitat autònoma on es troba ubicada l’obra. 
 
Sense perjudici de l’anterior conveni arbitral, les dues parts, amb 
renuncia expressa al fur  que podés correspondre’ls, es sotmeten a la 
jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la província on es troba 
ubicada l’obra. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Barcelona. Novembre 2012. 
 

Autor del projecte. 
 

 
 

Carlos García Hernández 
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