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1.- DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

1.1.- Objecte del Plec de Condicions
La finalitat d'aquest Plec és la de fixar els criteris de la relació que s'estableix entre els agents que
intervenen en les obres definides en el present projecte i servir de base per a la realització del contracte
d'obra entre el Promotor i el Contractista.

1.2.- Contracte d'obra
Es recomana la contractació de l'execució de les obres per unitats d'obra, conformement als documents del
projecte i en xifres fixes. A tal fi, el Director d'Obra ofereix la documentació necessària per a la realització
del contracte d'obra.

1.3.- Documentació del contracte d'obra
Integren el contracte d'obra els següents documents, relacionats per ordre de prelació atenent al valor de
les seves especificacions, en el cas de possibles interpretacions, omissions o contradiccions:
Les condicions fixades en el contracte d'obra

El present Plec de Condicions
La documentació gràfica i escrita del Projecte: plànols generals i de detall, memòries, annexos,
amidaments i pressupostos

En el cas d'interpretació, prevalen les especificacions literals sobre les gràfiques i les cotes sobre les
mesures a escala preses dels plànols.

1.4.- Projecte Arquitectònic
El Projecte Arquitectònic és el conjunt de documents que defineixen i determinen les exigències tècniques,
funcionals i estètiques de les obres contemplades en l'article 2 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació. En ell
es justificarà tècnicament les solucions proposades d'acord amb les especificacions requerides per la
normativa tècnica aplicable.
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics sobre
tecnologies específiques o instal·lacions de l'edifici, es mantindrà entre tots ells la necessària coordinació,
sense que es produeixi una duplicitat en la documentació ni en els honoraris a percebre pels autors dels
diferents treballs indicats.
Els documents complementaris al Projecte seran:

Tots els plànols o documents d'obra que, al llarg de la mateixa, vagi subministrant la direcció d'Obra
com a interpretació, complement o precisió.
El Llibre d'Ordres i Assistències.
El Programa de Control de Qualitat d'Edificació i el seu Llibre de Control.
L'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en les obres.
El Pla de Seguretat i Salut en el Treball, elaborat per cada Contractista.
Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició.
Llicències i altres autoritzacions administratives.

1.5.- Reglamentació urbanística
L'obra a construir s'ajustarà a totes les limitacions del projecte aprovat pels organismes competents,
especialment les que es refereixen al volum, altures, emplaçament i ocupació del solar, així com a totes les
condicions de reforma del projecte que pugui exigir l'Administració per a ajustar-lo a les Ordenances, a les
Normes i al Planejament Vigent.

1.6.- Formalització del Contracte d'Obra
Els Contractes es formalitzaran, en general, mitjançant document privat, que podrà elevar-se a escriptura
pública a petició de qualsevol de les parts.
El cos d'aquests documents contindrà:

La comunicació de l'adjudicació.
La còpia del rebut de dipòsit de la fiança (en cas que s'hagi exigit).
La clàusula en la que s'expressi, de forma categòrica, que el Contractista s'obliga al compliment
estricte del contracte d'obra, conforme al previst en aquest Plec de Condicions, juntament amb la
Memòria i els seus Annexos, l'Estat d'Amidaments, Pressupostos, Plans i tots els documents que han de
servir de base per a la realització de les obres definides en el present Projecte.

El Contractista, abans de la formalització del contracte d'obra, donarà també la seva conformitat amb la
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signatura al peu del Plec de Condicions, els Plànols, Quadre de Preus i Pressupost General.
Seran a compte de l'adjudicatari totes les despeses que ocasioni l'extensió del document que es consigni el
Contractista.

1.7.- Jurisdicció competent
En el cas de no arribar a un acord quan sorgeixin diferències entre les parts, ambdues queden obligades a
sotmetre la discussió de totes les qüestions derivades del seu contracte a les Autoritats i Tribunals
Administratius conformement a la legislació vigent, renunciant al dret comú i al fur del seu domicili, sent
competent la jurisdicció on estigués situada l'obra.

1.8.- Responsabilitat del Contractista
El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en
els documents que componen el Projecte.
En conseqüència, quedarà obligat a la demolició i reconstrucció de totes les unitats d'obra amb deficiències
o malament executades, sense que pugui servir d'excusa el fet que la Direcció facultativa hagi examinat i
reconegut la construcció durant les seves visites d'obra, ni que hagin estat abonades en liquidacions
parcials.

1.9.- Accidents de treball
És d'obligat compliment el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i altra legislació vigent que, tant directa com
indirectament, incideixen sobre la planificació de la seguretat i salut en el treball de la construcció,
conservació i manteniment d'edificis.
És responsabilitat del Coordinador de Seguretat i Salut, en virtut del Reial decret 1627/97, el control i el
seguiment, durant tota l'execució de l'obra del Pla de Seguretat i Salut redactat pel contractista.

1.10.- Danys i perjudicis a tercers
El Contractista serà responsable de tots els accidents que, per inexperiencia o negligència, sobrevinguessin
tant en l'edificació on s'efectuïn les obres com en les confrontants o contigües. Serà per tant del seu
compte l'abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i quan a això hagués lloc, i de tots els danys
i perjudicis que puguin ocasionar-se o causar-se en les operacions de l'execució de les obres.
Així mateix, serà responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar enfront
de tercers com a conseqüència de l'obra, tant en ella com en els seus voltants, fins i tot els quals es
produeixin per omissió o negligència del personal al seu càrrec, així com els quals es derivin dels
subcontractistes i industrials que intervinguin en l'obra.
És de la seva responsabilitat mantenir vigent durant l'execució dels treballs una pòlissa d'assegurances
enfront de tercers, en la modalitat de "Tot risc a l'enderrocament i la construcció", subscrita per una
companyia asseguradora amb la suficient solvència per a la cobertura dels treballs contractats. Aquesta
pòlissa serà aportada i ratificada pel promotor o Propietat, no podent ser cancel·lada mentre no se signi
l'Acta de Recepció Provisional de l'obra.

1.11.- Anuncis i cartells
Sense prèvia autorització del Promotor, no es podran col·locar en les obres ni en les seves tanques més
inscripcions o anuncis que els convenients al règim dels treballs i els exigits per la policia local.

1.12.- Còpia de documents
El Contractista, a la seva costa, té dret a treure còpies dels documents integrants del Projecte.

1.13.- Subministrament de materials
S'especificarà en el Contracte la responsabilitat que pugui cabre al Contractista per retard en el termini de
terminació o en terminis parcials, com a conseqüència de deficiències o faltes en els subministraments.

1.14.- Troballes
El Promotor és reserva la possessió de les antiguitats, objectes d'art o substàncies minerals utilitzables que
és trobin en les excavacions i demolicions practicades en els seus terrenys o edificacions. El Contractista
haurà d'emprar per a extreure-les, totes els precaucions que se li indiquin per part del Director d'Obra.
El Promotor abonarà al Contractista l'excés d'obres o despeses especials que aquests treballs ocasionin,
sempre que estiguin degudament justificats i acceptats per la Direcció facultativa.
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1.15.- Causes de rescissió del contracte d'obra
Es consideraran causes suficients de rescissió de contracte:

a) La mort o incapacitació del Contractista.
b) La fallida del Contractista.
c) Les alteracions del contracte per les següents causes:

a. La modificació del projecte en forma tal que representi alteracions fonamentals del mateix segons
el parer del Director d'Obra i, en qualsevol cas, sempre que la variació del Pressupost d'Execució
Material, com a conseqüència d'aquestes modificacions, representi una desviació major del 20%.
b. Les modificacions d'unitats d'obra, sempre que representin variacions en més o en menys del 40%
del projecte original, o més d'un 50% d'unitats d'obra del projecte reformat.

d) La suspensió d'obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi excedit d'un any i, en tot
cas, sempre que per causes alienes al Contractista no es doni començament a l'obra adjudicada
dintre del termini de tres mesos a partir de l'adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà
automàtica.

e) Que el Contractista no comenci els treballs dins del termini assenyalat en contracte.
f) L'incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui negligència o dolenta fe, amb perjudici

dels interessos de les obres.
g) El venciment del termini d'execució de l'obra.
h) L'abandó de l'obra sense causes justificades.
i) La mala fe en l'execució de l'obra.

1.16.- Omissions: Bona fe
Les relacions entre el Promotor i el Contractista, regulades pel present Plec de Condicions i la documentació
complementària, presenten la prestació d'un servei al Promotor per part del Contractista mitjançant
l'execució d'una obra, basant-se en la BONA FE mútua d'ambdues parts, que pretenen beneficiar-se
d'aquesta col·laboració sense cap tipus de perjudici. Per aquest motiu, les relacions entre ambdues parts i
les omissions que puguin existir en aquest Plec i la documentació complementària del projecte i de l'obra,
s'entendran sempre suplertes per la BONA FE de les parts, que les resoldran degudament amb la finalitat
d'aconseguir una adequada QUALITAT FINAL de l'obra.

2.- DISPOSICIONS RELATIVES A TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS
Es descriuen les disposicions bàsiques a considerar en l'execució de les obres, relatives als treballs,
materials i mitjans auxiliars, així com a les recepcions dels edificis objecte del present projecte i les seves
obres annexes.

2.1.- Accessos i tancaments
El Contractista disposarà, pel seu compte, els accessos a l'obra, el tancament d'aquesta i el seu
manteniment durant l'execució de l'obra, podent exigir a el Director d'Execució de l'Obra la seva
modificació o millora.

2.2.- Replanteig
El Contractista iniciarà "in situ" el replanteig de les obres, assenyalant les referències principals que
mantindrà com a base de posteriors replantejos parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del
Contractista i inclosos en la seva oferta econòmica.
Així mateix, sotmetrà el replanteig a l'aprovació del Director d'Execució de l'Obra i, una vegada aquest hagi
donat la seva conformitat, prepararà l'Acta d'Inici i Replanteig de l'Obra acompanyada d'un plànol de
replanteig definitiu, que haurà de ser aprovat pel director d'Obra. Serà responsabilitat del Contractista la
deficiència o l'omissió d'aquest tràmit.

2.3.- Inici de l'obra i ritme d'execució dels treballs
El Contractista donarà començament a les obres en el termini especificat en el respectiu contracte,
desenvolupant-se de manera adequada perquè dintre dels períodes parcials assenyalats es realitzin els
treballs, de manera que l'execució total es porti a terme dins el termini establert en el contracte.
Serà obligació del Contractista comunicar a la Direcció facultativa l'inici de les obres, de forma fefaent i
preferiblement per escrit, almenys amb tres dies d'antelació.
El Director d'Obra redactarà l'acta d'inici de l'obra i la subscriuran a la mateixa obra juntament amb ell, el
dia d'inici dels treballs, el Director de l'Execució de l'Obra, el Promotor i el Contractista.
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Per a la formalització de l'acta d'inici de l'obra, el director de l'Obra comprovarà que a l'obra hi ha còpia
dels següents documents:

Projecte d'execució, annexos i modificacions.
Pla de Seguretat i Salut en el Treball i la seva acta d'aprovació per part del Coordinador de Seguretat i
Salut durant l'execució dels treballs.
Llicència d'Obra atorgada per l'Ajuntament.
Comunicació d'obertura de centre de treball efectuada pel Contractista.
Altres autoritzacions, permisos i llicències que siguin preceptives per altres administracions.
Llibre d'Ordres i Assistències.
Llibre d'Incidències.

La data de l'acta de començament de l'obra marca l'inici dels terminis parcials i total de l'execució de
l'obra.

2.4.- Ordre dels treballs
La determinació de l'ordre dels treballs és, generalment, facultat del Contractista, menys en aquells casos
que, per circumstàncies de naturalesa tècnica, s'estimi convenient la seva variació per part de la Direcció
facultativa.

2.5.- Facilitats per a altres contractistes
D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista donarà totes les facilitats raonables
per a la realització dels treballs que li siguin encomanats als Subcontractistes o altres Contractistes que
intervinguin en l'execució de l'obra. Tot això sense perjudici de les compensacions econòmiques hi hagi per
la utilització dels mitjans auxiliars o els subministraments d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, tots ells s'ajustaran al que resolgui la Direcció Facultativa.

2.6.- Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major.
Quan es precisi ampliar el Projecte, per motiu imprevist o per qualsevol incidència, no s'interrompran els
treballs, continuant-se segons les instruccions de la Direcció facultativa en tant es formula o es tramita el
Projecte Reformat.
El Contractista està obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus mitjans materials, tot el que la
direcció d'Execució de l'Obra disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocaments, recalçats o
qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat
en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que es convingui.

2.7.- Interpretacions, aclariments i modificacions del projecte
El Contractista podrà requerir del Director d'Obra o del Director d'Execució de l'Obra, segons les seves
respectives comeses i atribucions, les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta
interpretació i execució de l'obra projectada.
Quan es tracti d'interpretar, aclarir o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
plànols, croquis, ordres i instruccions corresponents, es comunicaran necessàriament per escrit al
Contractista, estant aquest a la vegada obligat a retornar els originals o les còpies, subscrivint amb la seva
signatura l'assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos i instruccions que rebi tant del
Director d'Execució de l'Obra, com del Director d'Obra.
Qualsevol reclamació que cregui oportuna fer el Contractista en contra de les disposicions preses per la
Direcció facultativa, haurà de dirigir-la, dintre del termini de tres dies, a qui l'hagués dictat, el qual li
donarà el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités

2.8.- Pròrroga per causa de força major
Si, per causa de força major o independentment de la voluntat del Contractista, aquest no pogués
començar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li
atorgarà una pròrroga proporcionada per al seu compliment, previ informe favorable del Director d'Obra.
Per a això, el Contractista exposarà, un escrit dirigit al Director d'Obra, la causa que impedeix l'execució o
la marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la
pròrroga que per aquesta causa sol·licita.

2.9.- Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com
causa la manca de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas que havent-lo sol·licitat
per escrit, no se li hagués proporcionat.
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2.10.- Treballs defectuosos
El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en el projecte, i realitzarà
tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb l'estipulat.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, el Contractista és responsable de l'execució
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir per la seva dolenta execució, no
sent un eximent el que la Direcció facultativa ho hagi examinat o reconegut amb anterioritat, ni tampoc el
fet que aquests treballs hagin estat valorats en les Certificacions Parcials d'obra, que sempre s'entendran
esteses i abonades a bon compte.
Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan el Director d'Execució de l'Obra adverteixi vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials empleats o els aparells i equips col·locats no
reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs o una vegada
finalitzats amb anterioritat a la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin
substituïdes o enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat a expenses del Contractista. Si
aquesta no estimés justa la decisió i es negués a la substitució, enderrocament i reconstrucció ordenades,
es plantejarà la qüestió davant el Director d'Obra, qui intervindrà per a resoldre-la.

2.11.- Vicis ocults
El Contractista és l'únic responsable dels vicis ocults i dels defectes de la construcció, durant l'execució de
les obres i el període de garantia, fins als terminis prescrits després de l'acabament de les obres en la
vigent L.O.E., a part d'altres responsabilitats legals o de qualsevol índole que puguin derivar-se.
Si el Director d'Execució de l'Obra tingués fundades raons per a creure en l'existència de vicis ocults de
construcció en les obres executades, ordenarà, quan cregui oportú, realitzar abans de la recepció definitiva
els assajos, destructius o no, que consideri necessaris per a reconèixer o diagnosticar els treballs que
suposi defectuosos, donant compte de la circumstància al Director d'Obra.
El Contractista enderrocarà, i reconstruirà posteriorment al seu càrrec, totes les unitats d'obra mal
executades, les seves conseqüències, danys i perjudicis, no podent eludir la seva responsabilitat pel fet que
el Director d'Obra i/o el Director de l'Execució d'Obra ho hagin examinat o reconegut amb anterioritat, o
que hagi estat conformada o abonada una part o la totalitat de les obres mal executades.

2.12.- Procedència de materials, aparells i equips
El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials, aparells i equips de totes classes on consideri
oportú i convenient per als seus interessos, excepte en aquells casos en els que es preceptuï una
procedència i característiques específiques en el projecte
Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprament, amàs i posada en obra, el Contractista haurà de
presentar al Director d'Execució de l'Obra una llista completa dels materials, aparells i equips que vagi a
utilitzar, en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre les seves característiques tècniques, marques,
qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d'ells.

2.13.- Presentació de mostres
A petició del Director d'Obra, el Contractista presentarà les mostres dels materials, aparells i equips,
sempre amb l'antelació prevista en el calendari d'obra.

2.14.- Materials, aparells i equips defectuosos
Quan els materials, aparells, equips i elements d'instal·lacions no fossin de la qualitat i característiques
tècniques prescrites en el projecte, no tinguessin la preparació en ell exigida o quan, mancant prescripcions
formals, es reconegués o demostrés que no són els adequats per a la seva finalitat, el Director d'Obra a
instàncies del Director d'Execució de l'Obra, donarà l'ordre al Contractista de substituir-los per uns altres
que satisfacin les condicions o siguin els adequats per a la finalitat al que es destinin.
Si, als 15 dies de rebre el Contractista ordre de que retiri els materials que no estiguin en condicions,
aquesta no ha estat complerta, podrà fer-ho el Promotor o Propietat a compte del Contractista.
En el cas que els materials, aparells, equips o elements d'instal·lacions fossin defectuosos, però
acceptables segons el parer del Director d'Obra, es rebran amb la rebaixa del preu que aquell determini,
tret que el Contractista prefereixi substituir-los per uns altres en condicions.

2.15.- Despeses ocasionades per proves i assajos
Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en
l'execució de les obres correran a càrrec i compte del Contractista
Tot assaig que no resulti satisfactori, que no es realitzi per omissió del Contractista, o que no ofereixi les
suficients garanties, es podrà començar novament o realitzar nous assajos o proves especificades en el
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projecte, a càrrec i compte del Contractista i amb la penalització corresponent, així com totes les obres
complementàries que poguessin donar lloc qualsevol dels supòsits anteriorment citats i que el Director
d'Obra consideri necessaris.

2.16.- Neteja de les obres
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de materials
sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs
i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti bon aspecte.

2.17.- Obres sense prescripcions explícites
En l'execució de treballs que pertanyen a la construcció de les obres, i per als quals no existeixin
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la restant documentació del projecte, el
Contractista s'atindrà, en primer terme, a les instruccions que dicti la Direcció facultativa de les obres i, en
segon lloc, a les normes i pràctiques de la bona construcció.

3.- DISPOSICIONS DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES

3.1.- Consideracions de caràcter general
La recepció de l'obra és l'acte pel qual el Contractista, una vegada acabada l'obra, fa lliurament de la
mateixa al Promotor i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb o sense reserves i haurà d'abastar
la totalitat de l'obra o fases completes i acabades de la mateixa, quan així s'acordi per les dues parts.
La recepció haurà de consignar-se en un acta signada, almenys, pel promotor i el Contractista, fent
constar:

Les parts que intervenen.
La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i acabada de la mateixa.
El preu final de l'execució material de l'obra.
La declaració de la recepció de l'obra amb o sense reserves, especificant, si escau, aquestes de manera
objectiva, i el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. Una vegada resolts els
mateixos, es farà constar en un acta a part, subscrita pels signants de la recepció.
Les garanties que, si escau, s'exigeixen al Contractista per a assegurar les seves responsabilitats.

Així mateix, s'adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'Obra i el Director de l'Execució de
l'Obra.
El Promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que la mateixa no està acabada o que no
s'adequa a les condicions contractuals.
En tot cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou termini per a
efectuar la recepció.
En el cas que es digui el contrari, la recepció de l'obra tindrà lloc dintre dels trenta dies següents a la data
del seu acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es contarà a partir de la notificació
efectuada per escrit al promotor. La recepció s'entendrà tàcitament produïda si transcorreguts trenta dies
des de la data indicada el promotor no hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit.
El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia serà l'establert en la L.O.E., i s'iniciarà a partir de la
data que es subscrigui l'acta de recepció, o quan s'entengui aquesta tàcitament produïda segons el previst
en l'apartat anterior.

3.2.- Recepció provisional
Trenta dies abans de donar per finalitzades les obres, comunicarà el Director d'Execució de l'Obra al
Promotor o Propietat la proximitat del seu acabament a fi de convenir l'acte de Recepció Provisional.
Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la Propietat, del Contractista, del Director d'Obra i del Director
d'Execució de l'Obra. Es convocarà també als restants tècnics que, en el seu cas, haguessin intervingut en
la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà un acta amb tants exemplars com persones
que hi intervinguin, i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si
les obres es trobessin en estat de ser admeses. Seguidament, els Tècnics de la Direcció estendran el
corresponent Certificat de Final d'Obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar expressament en l'Acta i es donaran al
Contractista les oportunes instruccions per a resoldre els defectes observats, fixant un termini per a
resoldre'ls, expirat el qual s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de
l'obra.
Si el Contractista no hagués complert, podrà declarar-se resolt el contracte amb la pèrdua de la fiança.
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3.3.- Documentació final de l'obra
El Director d'Execució de l'Obra, assistit pel contractista i els tècnics que haguessin intervingut en l'obra,
redactarà la documentació final de les obres, que es facilitarà al Promotor, amb les especificacions i
continguts amatents per la legislació vigent, en el cas d'habitatges, amb el que s'estableix en els paràgrafs
2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4º del Reial decret 515/1989, de 21 d'Abril. Aquesta documentació
inclou el Manual d'Ús i Manteniment de l'Edifici.

3.4.- Amidament definitiu i liquidació provisional de l'obra
Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament pel director d'Execució de l'Obra al seu
amidament definitiu, amb precisa assistència del Contractista o del seu representant. S'estendrà l'oportuna
certificació en triple versió que, aprovada pel director d'Obra amb la seva signatura, servirà per a
l'abonament pel promotor del saldo resultant menys la quantitat retinguda en concepte de fiança.

3.5.- Termini de garantia
El termini de garantia haurà d'estipular-se en el contracte privat i, en qualsevol cas, mai haurà de ser
inferior a sis mesos

3.6.- Conservació de les obres rebudes provisionalment
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i
definitiva, correran a càrrec i compte del Contractista.
Si l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions
ocasionades per l'ús correran a càrrec de la Propietat i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les
instal·lacions, seran a càrrec del Contractista

3.7.- Recepció definitiva
La recepció definitiva es realitzarà després de transcorregut el termini de garantia, d'igual manera i amb
les mateixes formalitats que la provisional. A partir d'aquesta data cessarà l'obligació del Contractista de
reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis, i quedaran només
subsistents totes les responsabilitats que poguessin derivar dels vicis de construcció.

3.8.- Pròrroga del termini de garantia
Si, al procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés aquesta en les
condicions degudes, s'ajornarà aquesta recepció definitiva i el Director d'Obra indicarà al Contractista els
terminis i formes en que haurien de realitzar-se les obres necessàries. De no efectuar-se dintre d'aquests,
podrà resoldre's el contracte amb la pèrdua de la fiança.

3.9.- Recepcions de treballs els quals el contracte hagi estat rescindit
En cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini fixat, la maquinària,
instal·lacions i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en
condicions de ser represa per una altra empresa sense cap problema.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts anteriorment.
Transcorregut el termini de garantia, es rebran definitivament segons el que es disposa anteriorment.
Per a les obres i treballs no determinats, però acceptables segons el parer del Director d'Obra, s'efectuarà
una sola i definitiva recepció.
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1.- DEFINICIÓ, ATRIBUCIONS I OBLIGACIONS DELS AGENTS DE L'EDIFICACIÓ
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la Llei 38/99
d'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.).
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de
l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la L.O.E. i altres disposicions que
siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció.
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III
"Agents de l'edificació", considerant-se:

1.1.- El Promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa,
programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme
l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris.
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats
cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de
l'edificació.
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les
Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la legislació de contractes de les
Administracions públiques i, en el que no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la L.O.E.

1.2.- El Projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent,
redacta el projecte.
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma
coordinada amb l'autor d'aquest.
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons
el previst en l'apartat 2 de l'article 4 de la L.O.E., cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.

1.3.- El Constructor o Contractista
És l'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar amb mitjans
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al
Contracte d'obra.
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O
DEFECTES CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE
REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES.

1.4.- El Director d'Obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència
d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la
seva adequació per fi proposat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d'Obra.

1.5.- El Director de l'Execució de l'Obra
És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució
Material de l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a
això és requisit indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat per
l'Arquitecte, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments,
reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions legals, estimés
necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes

1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en
la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions
d'acord amb el projecte i la normativa aplicable.
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència
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tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una
obra d'edificació

1.7.- Els subministradors de productes
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o
venedors de productes de construcció.
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una
obra, incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant
acabades com en procés d'execució.

2.- AGENTS QUE INTERVENEN EN L'OBRA SEGONS LLEI 38/1999 (L.O.E.)
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.

3.- AGENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT SEGONS RD 1627/1997
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del
projecte.

4.- AGENTS EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS SEGONS RD 105/2008.
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus
de Construcció i Demolició.

5.- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
En correspondència amb la L.O.E., la Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció
d'Execució de l'Obra. A la Direcció facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en
fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors.
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de
construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant.

6.- VISITES FACULTATIVES
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la
Direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són
pròpies, podent variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial
requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran
d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de
la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascú.

7.- OBLIGACIONS DELS AGENTS INTERVINENTS
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes en els articles 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 i 16, del capítol III de la L.O.E. i altra legislació aplicable.

7.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al
Director d'Obra, al Director de l'Execució de l'Obra i al Contractista posteriors modificacions del mateix que
fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat.
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin
el compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme
l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el
compliment dels requisits bàsics estipulats per als edificis.
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que,
de conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís
en el seu entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació.
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels
usuaris finals, en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i
individualitzada, tant per a actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació
vigent, s'ha de respondre.
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que
cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres
anys o que afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges
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individuals en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte.
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que
als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el RD
1627/97, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut
en les obres de construcció.
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de
les obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o
fases completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de
manera detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els
defectes observats.
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i
manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les
Administracions competents.

7.2.- El Projectista
Redactar el projecte per encàrrec del Promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor
i contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos
administratius -projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al
Promotor les còpies autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi professional.
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els
elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte
l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de
conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general,
d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i especificacions
detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no
podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte
complementari a l'Arquitecte abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents.
Acordar amb el Promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals.
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials
exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament
adequat del procés constructiu, que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva
responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics
la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb les competències de l'Arquitecte i, per tant,
d'exclusiva responsabilitat d'aquests
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és
legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa de l'Arquitecte i previ acord amb
el Promotor, podent exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la
propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball,
documents o plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic.
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de
qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents
complementaris.

7.3.- El Constructor o Contractista
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment
exigibles per a actuar com constructor.
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla
d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del
seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures
alternatives de prevenció proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar
disminució dels nivells de protecció prevists en l'estudi o estudi bàsic.
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de
Seguretat i Salut al que es refereix l'article 7 del RD 1627/97 de 24 d'octubre.
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos
laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de
tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les
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ordres efectuades pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels
treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com
dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient
per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments
pertinents
Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb
subjecció al Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les
Instruccions de l'Arquitecte Director d'Obra i del Director de l'Execució Material de l'Obra, a fi d'arribar a la
qualitat exigida en el projecte
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de
conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests
criteris no estiguessin específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A
aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels
subcontractistes.
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del
nombre adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o
mitjançant subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin
compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar interferències,
contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos.
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions
pertinents per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de
manera coordinada amb l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, Director d'Execució Material de l'Obra.
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de
transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs
efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i
ordenant la modificació de totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades.
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del Director de l'Execució de
l'obra els subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació
mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la
Direcció facultativa la informació que necessiti per a complir adequadament la seva comesa.
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar
adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i
naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.
Posar a la disposició de l'Arquitecte Tècnic o Aparellador els mitjans auxiliars i personal necessari per a
efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les
preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries.
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa.
Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada
finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final.
Facilitar als Arquitectes Directors d'Obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final
d'obra executada.
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en l'Article 19 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació i que,
en funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de
les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a
l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència
mecànica i l'estabilitat de l'edifici).

7.4.- El Director d'Obra
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i
estètica als agents que intervenen en el procés constructiu.
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i
Assistències, donant explicacions immediates al Promotor.
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a
l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o
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aclariments directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les
característiques geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i
cadascun dels elements principals i complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i
horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i
dimensionament i composició de buits, així com la modificació dels materials previstos.
Assessorar al Director de l'Execució de l'Obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per
al correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de
projecte.
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta
interpretació i execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries,
consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes
ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els
aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú.
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau
de les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del
Promotor, la supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment
executades prèvia a la seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau fossin preceptius.
Informar puntualment al Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o
normatives, comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o
puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat,
incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis
complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final
de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat
dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats.
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han
intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions
d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui
d'aplicació.
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de
l'Edifici i el Promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas
d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel
president de la Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a
la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que consten en la
citada documentació.
A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte Director d'Obra, expressades en els articles
precedents, és missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment
de les directrius generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest.
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels Arquitectes Directors
d'Obra en la seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer,
d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al
Contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les conseqüències
legals i econòmiques.

7.5.- El Director de l'Execució de l'Obra
Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, segons s'estableix en l'Article 13 de la LOE i altra legislació
vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació
La direcció immediata de l'Obra.
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els
productes i materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb
precisió a les determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat
d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la
realització de proves i assajos que fossin necessaris.
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del
Projecte, així com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del Director
d'Obra.
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments a
l'Arquitecte o Arquitectes Directors d'Obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i
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continuada amb el Contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació
dels oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos.
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se
aquesta comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació
de les seves especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa
tècnica homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de
barres.
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del
Formigó vigent i d'aplicació.
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb
acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a
dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que
han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical.
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet
entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció
alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives
d'aplicació
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda
supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total
finalització de l'edifici, donant les ordres precises d'execució al Contractista i, si escau, als subcontractistes.
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per
a la correcta execució material de les obres.
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del
realment executat a l'ordenat prèviament.
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu
dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució
com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents.
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en
el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als Arquitectes Directors d'Obra que haurien de
necessàriament corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al Promotor.
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent,
en la comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva
responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i
altres actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les proves d'estanqueïtat de façanes i dels
seus elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions.
Informar amb promptitud als Arquitectes Directors d'Obra dels resultats dels Assajos de Control conforme
es vagi tenint coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de
resultats adversos.
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra
realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre
aquests, el Contractista, els Subcontractistes i el personal de l'obra.
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de
Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió
relatius als elements de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanqueïtat i vessament de
cobertes i de façanes, a les verificacions del funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos
de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat.
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta
execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades.
Si es fes cas omís de les ordres efectuades per l'Arquitecte Tècnic, Director de l'Execució de les Obres, es
considerés com falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les
persones que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de
les conseqüències legals i econòmiques.
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7.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot
cas, al director de l'execució de les obres.
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els
treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats
Autònomes amb competència en la matèria.

7.7.- Els subministradors de productes
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu
origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa
tècnica aplicable.
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les
garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada

7.8.- Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les
assegurances i garanties amb que aquesta conti.
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels
mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra
executada.

8.- DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA: LLIBRE DE L'EDIFICI
D'acord a l'Article 7 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la
incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director
d'Obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius.
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que
han intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de
l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, serà
lliurada als usuaris finals de l'edifici.

8.1.- Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les
assegurances i garanties amb que aquesta conti.
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels
mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra
executada.
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1.- DEFINICIÓ
Les condicions econòmiques fixen el marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra.
Tenen un caràcter subsidiari respecte al contracte d'obra establert entre les parts que intervenen, Promotor
i Contractista, que és en definitiva el qual té validesa.

2.- CONTRACTE D'OBRA
S'aconsella que se signi el contracte d'obra, entre el Promotor i el Contractista, abans d'iniciar-se les obres,
evitant en tant que sigui possible la realització de l'obra per administració. A la Direcció facultativa
(Director d'Obra i Director d'Execució de l'Obra) se li facilitarà una còpia del contracte d'obra per a poder
certificar en els termes pactats.
Només s'aconsella contractar per administració aquelles partides d'obra irrellevants i de difícil quantificació,
o quan es desitgi un acabat molt acurat.
El contracte d'obra haurà de preveure les possibles interpretacions i discrepàncies que poguessin sorgir
entre les parts, així com garantir que la Direcció facultativa pugui, de fet, COORDINAR, DIRIGIR i
CONTROLAR l'obra, pel que és convenient que s'especifiquin i determinin amb claredat, com a mínim, els
següents punts:

Documents a aportar pel contractista.
Condicions d'ocupació del solar i inici de les obres.
Determinació de les despeses d'agafades i consums.
Responsabilitats i obligacions del Contractista: Legislació laboral.
Responsabilitats i obligacions del Promotor.
Pressupost del Contractista.
Revisió de preus (en el seu cas).
Forma de pagament: Certificacions.
Retencions en concepte de garantia (mai menys del 5%).
Terminis d'execució: Planning.
Retard de l'obra: Penalitzacions.
Recepció de l'obra: Provisional i definitiva.
Litigi entre les parts.

Atès que aquest Plec de Condicions Econòmiques és complement del contracte d'obra en cas que no
existeixi cap contracte d'obra entre les parts se li comunicarà a la Direcció facultativa, que posarà a la
disposició de les parts el present Plec de Condicions Econòmiques que podrà ser usat com base per a la
redacció del corresponent contracte d'obra.

3.- CRITERI GENERAL
Tots els agents que intervenen en el procés de la construcció, definits en la Llei 38/1999 d'Ordenació de
l'Edificació (L.O.E.), tenen dret a percebre puntualment les quantitats reportades per la seva correcta
actuació conformement a les condicions contractualment establertes, podent exigir-se recíprocament les
garanties suficients per al compliment diligent de les seves obligacions de pagament.

4.- FIANCES
El Contractista presentarà una fiança conforme al procediment que s'estipuli en el contracte d'obra:

4.1.- Execució de treballs a càrrec de la fiança
Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en les condicions
contractades, el Director d'Obra, en nom i representació del Promotor, els ordenarà executar a un tercer, o
podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense
perjudici de les accions que tingui dret el Promotor, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per a
cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no anessin de rebut.

4.2.- Devolució de les fiances
La fiança rebuda serà retornada al Contractista en un termini establert en el contracte d'obra, una vegada
signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. El Promotor podrà exigir que el Contractista li acrediti la
liquidació i quitança dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments i
subcontractes.

4.3.- Devolució de la fiança en el cas d'efectuar-se recepcions parcials
Si el Promotor, amb la conformitat del Director d'Obra, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el
Contractista que se li retorni la part proporcional de la fiança
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5.- DELS PREUS
L'objectiu principal de l'elaboració del pressupost és anticipar el cost del procés de construir l'obra.
Descompondrem el pressupost en unitats d'obra component menor que es contracta i certifica per separat,
i basant-nos en aquests preus, calcularem el pressupost.

5.1.- Preu bàsic
És el preu per unitat (ud, m, kg, etc.) d'un material amatent a peu d'obra, (inclòs el seu transport a obra,
descàrrega en obra, embalatges, etc.) o el preu per hora de la maquinària i de la mà d'obra.

5.2.- Preu unitari
És el preu d'una unitat d'obra que obtindrem com suma dels següents costos:

Costos directes: calculats com suma dels productes "preu bàsic x quantitat" de la mà d'obra,
maquinària i materials que intervenen en l'execució de la unitat d'obra.
Mitjans auxiliars: Costos directes complementaris, calculats en forma percentual com percentatge
d'altres components, degut al fet que representen els costos directes que intervenen en l'execució de
la unitat d'obra i que són de difícil quantificació. Són diferents per a cada unitat d'obra.
Costos indirectes: aplicats com un percentatge de la suma dels costos directes i mitjans auxiliars, igual
per a cada unitat d'obra degut al fet que representen els costos dels factors necessaris per a l'execució
de l'obra que no es corresponen a cap unitat d'obra en concret.

En relació a la composició dels preus, el vigent Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre) estableix que la composició i el càlcul
dels preus de les diferents unitats d'obra es basi en la determinació dels costos directes i indirectes
precisos per a la seva execució, sense incorporar, en cap cas, l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit que
pugui gravar els lliuraments de béns o prestacions de serveis realitzats.
Considera costos directes:

La mà d'obra que intervé directament en l'execució de la unitat d'obra
Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la unitat que es tracti o que
siguin necessaris per a la seva execució.
Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o
funcionament de la maquinària i instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària i instal·lacions anteriorment citades.

Han d'incloure's com a costos indirectes:
Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratori, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrit
exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, excepte aquelles que es reflecteixin en
el pressupost valorades en unitats d'obra o en partides alçades, es xifraran en un percentatge dels costos
directes, igual per a totes les unitats d'obra, que adoptarà, en cada cas, l'autor del projecte a la vista de la
naturalesa de l'obra projectada, de la importància del seu pressupost i del seu previsible termini d'execució
Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, en les quals s'inclouen totes les especificacions
necessàries per a la seva correcta execució, es troben en l'apartat de 'Prescripcions quant a l'Execució per
Unitat d'Obra.', al costat de la descripció del procés d'execució de la unitat d'obra.
Si en la descripció del procés d'execució de la unitat d'obra no figurés cap operació necessària per a la seva
correcta execució, s'entén que està inclosa en el preu de la unitat d'obra, pel que no suposarà càrrec
addicional o augment de preu de la unitat d'obra contractada.
Per a major aclariment, s'exposen algunes operacions o treballs, que s'entén que sempre formen part del
procés d'execució de les unitats d'obra

El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, fins i tot càrrega i descàrrega dels
camions.
Eliminació de restes, neteja final i retirada de residus a abocador d'obra
Transport d'enderrocs sobrants a abocador autoritzat.
Muntatge, comprovació i posada a punt.
Les corresponents legalitzacions i permisos en instal·lacions.
Maquinària, bastimentada i mitjans auxiliars necessaris.

Treballs que es consideraran sempre inclosos i per a no ser reiteratius no s'especifiquen en cadascuna de
les unitats d'obra.

5.3.- Pressupost d'Execució Material (PEM)
És el resultat de la suma dels preus unitaris de les diferents unitats d'obra que la componen.
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Es denomina Pressupost d'Execució Material al resultat obtingut per la suma dels productes del nombre de
cada unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides alçades. És a dir, el cost de l'obra sense incloure les
despeses generals, el benefici industrial i l'impost sobre el valor afegit.

5.4.- Preus contradictoris
Només es produiran preus contradictoris quan el Promotor, per mitjà del Director d'Obra, decideixi
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna
circumstància imprevista.
El Contractista sempre estarà obligat a efectuar els canvis indicats.
Per manca d'acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d'Obra i el Contractista abans
de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el contracte d'obra o, en defecte d'això,
abans de quinze dies hàbils des que se li comuniqui fefaentment al Director d'Obra. Si subsisteix la
diferència, s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dintre del quadre de preus del projecte i, en
segon lloc, al banc de preus d'ús més freqüent en la localitat.
Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte d'obra. Mai
es prendrà per a la valoració dels corresponents preus contradictoris la data de l'execució de la unitat
d'obra en qüestió.

5.5.- Reclamació d'augment de preus
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte d'obra, no hagués fet la reclamació o observació
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre
corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres.

5.6.- Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus
En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums locals respecte de l'aplicació dels preus o de la
forma de mesurar les unitats d'obra executades. S'estarà al previst en el Pressupost i en el criteri de
mesurament en obra recollit en el Plec.

5.7.- De la revisió dels preus contractats
El pressupost presentat pel contractista s'entén que és tancat, pel que no s'aplicarà revisió de preus.
Només es procedirà a efectuar revisió de preus quan hagi quedat explícitament determinat en el contracte
d'obra entre el Promotor i el Contractista.

5.8.- Apilament de materials
El Contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que el Promotor
ordeni per escrit.
Els materials apilats, una vegada abonats pel propietari, són de l'exclusiva propietat d'aquest, sent el
Contractista responsable de guardar-los i conservar-los.

6.- OBRES PER ADMINISTRACIÓ
Es denominen "Obres per administració" aquelles en les quals les gestions que es precisen per a la seva
realització les duu directament el Promotor, bé per si mateix, per un representant seu o mitjançant un
Contractista.
Les obres per administració es classifiquen en dues modalitats:

Obres per administració directa.
Obres per administració delegada o indirecta.

Segons la modalitat de contractació, en el contracte d'obra es regularà:
La seva liquidació.
L'abonament al Contractista dels comptes d'administració delegada.
Les normes per a l'adquisició dels materials i aparells.
Responsabilitats del Contractista en la contractació per administració en general i, en particular, la
deguda al baix rendiment dels obrers.

7.- VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS

7.1.- Forma i terminis d'abonament de les obres
Es realitzarà per certificacions d'obra i es recolliran les condicions en el contracte d'obra establert entre les
parts que intervenen (Promotor i Contractista) que, en definitiva, és el qual té validesa.
Els pagaments s'efectuaran per la propietat en els terminis prèviament establerts en el contracte d'obra, i
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el seu import correspondrà precisament al de les certificacions de l'obra conformades pel director
d'Execució de l'Obra, en virtut de les quals es verifiquen aquests.
El Director d'Execució de l'Obra realitzarà, en la forma i condicions que estableixi el criteri d'amidament en
obra incorporat en les Prescripcions en quant a l'Execució per unitat d'obra, l'amidament de les unitats
d'obra executades durant el període de temps anterior, podent el Contractista presenciar la realització de
tals amidaments.
Per a les obres o parts d'obra que, per les seves dimensions i característiques, hagin de quedar posterior i
definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar al Director d'Execució de l'Obra amb la suficient
antelació, a fi que aquest pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els
plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el Contractista.
Per manca d'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al Contractista, queda aquest obligat a
acceptar les decisions del Promotor sobre el particular.

7.2.- Relacions valorades i certificacions
En els terminis fixats en el contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista, aquest últim formularà una
relació valorada de les obres executades durant les dates previstes, segons l'amidament practicat pel
director d'Execució de l'Obra
Les certificacions d'obra seran el resultat d'aplicar, a la quantitat d'obra realment executada, els preus
contractats de les unitats d'obra. No obstant això , els excessos d'obra realitzats en unitats, tals com
excavacions i formigons, que siguin imputables al Contractista, no seran objecte de cap certificació.
Els pagaments s'efectuaran pel promotor en els terminis prèviament establerts, i el seu import
correspondrà al de les certificacions d'obra, conformades per la Direcció facultativa. Tindran el caràcter de
document i lliuraments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es derivin de la
Liquidació Final, no suposant tampoc aquestes certificacions parcials l'acceptació, l'aprovació, ni la recepció
de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini que la valoració es refereix. Si
la Direcció facultativa ho exigís, les certificacions s'estendran a orígen.

7.3.- Millora d'obres lliurement executades
Quan el Contractista, fins i tot amb l'autorització del Director d'Obra, emprés materials de més acurada
preparació o de major grandària que l'assenyalat en el projecte o substituís una classe de fàbrica per una
altra que tingués assignat major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l'obra o, en
general, introduís en aquesta i sense sol·licitar-se-la, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa
segons el parer de la Direcció facultativa, no tindrà dret més que a l'abonament del que li pogués
correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricta subjecció a la projectada i contractada o
adjudicada.

7.4.- Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada
L'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada s'efectuarà prèvia justificació per part del
Contractista. Per a això, el Director d'Obra indicarà al Contractista, amb anterioritat a la seva execució, el
procediment que ha de seguir-se per a dur aquest compte.

7.5.- Abonament de treballs especials no contractats
Quan calgués efectuar qualsevol tipus de treball de tipologia especial o ordinària que, per no estar
contractat, no sigui de compte del Contractista, i si no es contractessin amb tercera persona, tindrà el
Contractista l'obligació de realitzar-los i de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els quals li
seran abonats per la Propietat per separat i en les condicions que s'estipulin en el contracte d'obra.

7.6.- Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Efectuada la recepció provisional, i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs qualsevols,
per al seu abonament es procedirà així:

Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no
s'haguessin realitzat pel contractista al seu degut temps, i el Director d'obra exigís la seva realització
durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figurin en el Pressupost i abonats d'acord
amb l'establert en el present Plec de Condicions, sense estar subjectes a revisió de preus.
Si s'han executat treballs precisos per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, per
haver estat aquest utilitzat durant aquest termini pel promotor, es valoraran i abonaran als preus del
dia, prèviament acordats.
Si s'han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció
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o de la qualitat dels materials, no s'abonarà res per ells al Contractista.

8.- INDEMNITZACIONS MÚTUES

8.1.- Indemnització per retard del termini de terminació de les obres
Si, per causes imputables al Contractista, les obres sofrissin un retard en la seva finalització en relació amb
termini d'execució previst, el Promotor podrà imposar al Contractista, a càrrec de l'última certificació, les
penalitzacions establertes en el contracte, que mai seran inferiors al perjudici que pogués causar el retard
de l'obra.

8.2.- Retard dels pagaments per part del Promotor
Es regularà en el contracte d'obra les condicions a complir per part d'ambdós.

9.- DIVERSOS

9.1.- Millores, augments i/o reduccions d'obra
Sólo s'admetràn millores d'obra, en el cas que el Director d'Obra hagi ordenat per escrit l'execució dels
treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com dels materials i maquinària previstos en el
contracte.
Sólo s'admetràn augments d'obra en les unitats contractades, en el cas que el Director d'Obra hagi ordenat
per escrit l'ampliació de les contractades com conseqüència d'observar errors en els amidaments de
projecte.
En ambdós cassos serà condició indispensable que ambdues parts contractades, abans de la seva execució
o treball, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o
maquinària ordenats a utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin
sobre l'import de les unitats contractades.
Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el Director d'Obra introdueixi innovacions que suposin una
reducció en els imports de les unitats d'obra contractades.

9.2.- Unitats d'obra defectuoses
Les obres defectuoses no es valoraran.

9.3.- Assegurança de les obres
El Contractista està obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució,
fins a la recepció definitiva.

9.4.- Conservació de l'obra
El Contractista està obligat a conservar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució,
fins a la recepció definitiva.

9.5.- Ús pel contractista d'edifici o béns del Promotor
No podrà el Contractista fer ús d'edifici o béns del Promotor durant l'execució de les obres sense el
consentiment del mateix.
A l'abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com per resolució del
contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que s'estipuli en el contracte d'obra.

9.6.- Pagament d'arbitris
El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'altre orígen, sobre tanques, enllumenat, etc.,
l'abonament del qual ha de fer-se durant el temps d'execució de les obres i per conceptes inherents als
propis treballs que es realitzen, correran a càrrec del Contractista, sempre que en el contracte d'obra no
s'estipuli el contrari.

10.- RETENCIONS EN CONCEPTE DE GARANTIA
De l'import total de les certificacions es descomptarà un percentatge, que es retindrà en concepte de
garantia. Aquest valor no haurà de ser mai menor del cinc per cent (5%) i respondrà dels treballs mal
executats i dels perjudicis que puguin ocasionar-li al Promotor.
Aquesta retenció en concepte de garantia quedarà en poder del Promotor durant el temps designat com
PERÍODE DE GARANTIA, podent ser aquesta retenció, "en metàl·lic" o mitjançant un aval bancari que
garanteixi l'import total de la retenció.
Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en les condicions
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contractades, el Director d'Obra, en representació del Promotor, els ordenarà executar a un tercer, o podrà
realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici
de les accions que tingui dret el Promotor, en el cas que l'import de la fiança no bastés per a cobrir l'import
de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de rebut
La fiança retinguda en concepte de garantia serà retornada al Contractista en el termini estipulat en el
contracte, una vegada signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. El promotor podrà exigir que el
Contractista li acrediti la liquidació i liquidació dels seus deutes atribuïbles a l'execució de l'obra, tals com
salaris, subministraments o subcontractes.

11.- TERMINIS D'EXECUCIÓ: PLANNING D'OBRA
En el contracte d'obra haurien de figurar els terminis d'execució i lliuraments, tant totals com parcials. A
més, serà convenient adjuntar al respectiu contracte un Planning de l'execució de l'obra on figurin de forma
gràfica i detallada la durada de les diferents partides d'obra que haurien de conformar les parts
contractants.

12.- LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DE LES OBRES
Simultàniament al deslliurament de l'última certificació, es procedirà a l'atorgament de l'Acta de Liquidació
Econòmica de les obres, que haurien de signar el Promotor i el Contractista. En aquest acte es donarà per
acabada l'obra i es lliuraran, si s'escau, les claus, els corresponents butlletins degudament emplenats
d'acord a la Normativa Vigent, així com els projectes Tècnics i permisos de les instal·lacions contractades.
Aquesta Acta de Liquidació Econòmica servirà d'Acta de Recepció Provisional de les obres, per a això serà
conformada pel promotor, el Contractista, el Director d'Obra i el Director d'Execució de l'Obra, quedant des
d'aquest moment la conservació i custòdia de les mateixes a càrrec del Promotor.
La citada recepció de les obres, provisional i definitiva, queda regulada segons es descriu en les
Disposicions Generals del present Plec.

13.- LIQUIDACIÓ FINAL DE L'OBRA
Entre el Promotor i Contractista, la liquidació de l'obra haurà de fer-se d'acord amb les certificacions
conformades per la Direcció d'Obra. Si la liquidació es realitzés sense el vist i plau de la Direcció d'Obra,
aquesta només intervindrà, en cas de desavinença o desacord, en el recurs davant els Tribunals
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2.1 Prescripcions sobre materials 



1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

El ciment es subministra a granel o envasat.

El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bótes o sistemes similars adequats, amb l'hermetisme,
seguretat i emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservació del ciment, de manera que el
seu contingut no pateixi alteracions, i que no altereixin el medi ambient.

El ciment envasat s'ha de transportar mitjançant palets o plataformes similars, per facilitar tant la seva
càrrega i descàrrega com la seva manipulació, i així permetre millor tracte dels envasos.

El ciment no arribarà a l'obra o altres instal·lacions d'ús excessivament calent. Es recomana que, si la
seva manipulació es realitzarà per mitjans mecànics, la seva temperatura no excedeixi de 70°C, i si es
realitza a mà, no excedeixi de 40°C.

Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haurà de comprovar, amb
anterioritat a l'ocupació del ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar aquest fenomen.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat
Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador aportarà un
albarà que inclourà, almenys, les següents dades:

1. Nombre de referència de la comanda.
2. Nom i adreça del comprador i punt de destinació del ciment.
3. Identificació del fabricant i de l'empresa subministradora.
4. Designació normalitzada del ciment subministrat.
5. Quantitat que es subministra.
6. En el seu cas, referència a les dadess de l'etiquetatge corresponent al marcatge CE.
7. Data de subministrament.
8. Identificació del vehicle que el transporta (matrícula).

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08).

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitarà, en particular, la seva
contaminació amb altres ciemnts de tipus o classe de resistència diferent. Les sitges han d'estar
protegides de la humitat i tenir un sistema o mecanisme d'obertura per a la càrrega en condicions
adequades des dels vehicles de transport, sense risc d'alteració del ciment.

En ciments envasats, l'emmagatzematge haurà de realitzar-se sobre palets o plataforma similar, en locals
coberts, ventilats i protegits de les pluges i de l'exposició directa del sol. S'evitaran especialment les
ubicacions en les quals els envasos puguin estar exposats a la humitat, així com les manipulacions durant
el seu emmagatzematge que puguin malmetre l'envàs o la qualitat del ciment.

Les instal·lacions d'emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment disposaran dels dispositius
adequats per a minimitzar les emissions de pols a l'atmosfera

Encara en el cas que les condicions de conservació siguin bones, l'emmagatzematge del ciment no ha de
ser molt perllongat, ja que pot meteoritzar-se. L'emmagatzematge màxim aconsellable és de tres mesos,
dos mesos i un mes, respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el període
d'emmagatzematge és superior, es comprovarà que les característiques del ciment continuïn sent
adequades. Per a això, dintre dels vint dies anteriors a la seva ocupació, es realitzaran els assajos de
determinació de principi i fi d'enduriment i resistència mecànica inicial a 7 dies (si la classe és 32,5) o 2
dies (per a totes les altres classes) sobre una mostra representativa del ciment emmagatzemat, sense
excloure els terrossos que hagin pogut formar-se.

Ciment
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4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA

L'elecció dels diferents tipus de ciment es realitzarà en funció de l'aplicació o ús al que es destinin, les
condicions de posta en obra i la classe d'exposició ambiental del formigó o morter fabricat amb ells.

Les aplicacions considerades són la fabricació de formigons i els morters convencionals, quedant exclosos
els morters especials i els monocapa.

El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels productes que els
contenen, entre les quals cap destacar:

Els factors climàtics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent.
Els procediments d'execució del formigó o morter: col·locat en obra, prefabricat, projectat, etc.
Les classes d'exposició ambiental.

Els ciments que es vagin a utilitzar en presència de sulfats, haurien de tenir la característica addicional de
resistència a sulfats.

Els ciments haurien de tenir la característica addicional de resistència a l'aigua de mar quan es vagin a
emprar en els ambients marí submergit o de zona de carrera de marees.

En els casos en els quals s'hagi d'emprar àrids susceptibles de produir reaccions álcali-àrid, s'utilitzaran
els ciments amb un contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment.

Quan es requereixi l'exigència de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs.

Per a fabricar un formigó es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistència que sigui
possible i compatible amb la resistència mecànica del formigó desitjada.

Ciment
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al
lloc de lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les
característiques que posseïen acabades de pastar.

Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de
formigó transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o
s'acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor.

Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es
netejaran curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no
haurien de presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin
afectar a l'homogeneïtat del formigó.

El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense
agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir
l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol
document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o
per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en la Instrucció de
Formigó Estructural (EHE-08).

Durant el subministrament:
Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions
d'obra, anirà acompanyada d'una fulla de subministrament que estarà en tot moment a la
disposició de la Direcció d'Obra, i en la qual haurien de figurar, com a mínim, les següents
dades:

Nom de la central de fabricació de formigó.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Data d'entrega.
Nom del peticionari i del responsable de la recepció.
Especificació del formigó

En cas que el formigó es designi per propietats:
Designació.
Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància
de ±15 kg.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.

En cas que el formigó es designi per dosificació:
Contingut de ciment per metre cúbic de formigó.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
Tipus d'ambient.

Tipus, classe i marca del ciment.
Consistència.
Grandària màxima de l'àrid.
Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté.
Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas
contrari, indicació expressa que no conté.

Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc).
Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc.
Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la
descàrrega.
Hora límit d'ús per al formigó.

Després del subministrament:
El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de
representació suficient.

Formigó estructural
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Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una
còpia compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran
estan en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent
informació:

Identificació de l'entitat certificadora.
Logotip del distintiu de qualitat.
Identificació del fabricant.
Abast del certificat.
Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
Nombre de certificat.
Data d'expedició del certificat.

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera
contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la
disgregació de la barreja.

4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA

El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no
ha de ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid
enduriment del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que,
sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps d'enduriment

Formigonat en temps fred:
La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà
inferior a 5°C.
Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals
sigui inferior a zero graus centígrads.
En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores
següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads.
En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les
mesures necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es
produiran deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables
de les característiques resistents del material.

Formigonat en temps calurós:
Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat,
tret que, prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials.

Formigó estructural
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

El conglomerant (calç o ciment) s'ha de subministrar:
En sacs de paper o plàstic, adequats perquè el seu contingut no pateixi alteració.
O a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que garanteixin la seva
perfecta conservació.

La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge
que garanteixin la seva perfecta conservació.

L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat especificats per al
pastat en obra, s'han d'especificar pel fabricant El temps de pastat s'amida a partir del moment en el
qual tots els components s'han addicionat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben exposats a l'acció
d'aquest últim, la barreja veurà reduït el nombre de fins que la componen, deteriorant les seves
característiques inicials i, per tant, no podrà ser utilitzat. És aconsellable emmagatzemar els morters secs
en sitges.

4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA

Per a triar el tipus de morter apropiat es tindrà en compte determinades propietats, com la resistència al
gel i el contingut de sals solubles en les condicions de servei en funció del grau d'exposició i del risc de
saturació d'aigua.

En condicions climatològiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran les mesures
oportunes de protecció.

El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics. La barreja ha de ser batuda fins
a aconseguir la seva uniformitat, amb un temps mínim d'1 minut. Quan el pastat es realitzi a mà, es farà
sobre una plataforma impermeable i neta, realitzant com a mínim tres batudes.

El morter s'utilitzarà en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant aquest temps se li
podrà agregar aigua per a compensar la seva pèrdua. Passades les dues hores, el morter que no s'hagi
emprat es rebutjarà.

Morters fets en obra
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera
ambiental.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol
document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o
per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el
compliment de les següents característiques:

Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant.
Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat.
Aptitud al doblegat simple.
Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits
dels assajos de fatiga i deformació alternativa.
Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques d'adherència
mitjançant l'assaig de la biga, presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el qual
constarà, almenys:

Marca comercial de l'acer.
Forma de subministrament: barra o rotllo.
Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts.

Composició química.
En la documentació, a més, constarà:

El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració d'estar
acreditat per a l'assaig referit.
Data d'emisió del certificat.

Durant el subministrament:
Les fulles de subministrament de cada partida o remesa.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de
l'acer que hagi emprat el fabricant.
La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer mitjançant
engrandiments o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades haurien de dur
gravades les marques d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant.
En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de
redreçat prèvies al seu subministrament, haurà d'indicar-se explícitament en la corresponent
fulla de subministrament.
En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, es precisi de
procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà d'indicar-los.

Després del subministrament:
El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de
representació suficient.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una
còpia compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran
estan en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent
informació:

Identificació de l'entitat certificadora.
Logotip del distintiu de qualitat.
Identificació del fabricant.
Abast del certificat.
Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
Nombre de certificat.
Data d'expedició del certificat.

Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia
del distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural

Acers corrugats
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(EHE-08), si la documentació aportada és suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si
escau, quines comprovacions han d'efectuar-se.

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).
En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de
la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les
dates, tant de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs.
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent
autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat
de l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin en obra, curosament
classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària
traçabilidat.

Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra,
s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions
perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva
utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després
d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes
inicial de la mostra.

En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies
estranyes en la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material
perjudicial per la seva bona conservació o la seva adherència.

L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal·lacions que
permetin desenvolupar, almenys, les següents activitats:

Emmagatzematge dels productes d'acer emprats.
Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo.
Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas.

4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA

Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de
recobriment.

Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de
molt diferent potencial galvànic.

Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions
despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

Acers corrugats
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions
permanents i els danys superficials siguin mínims. Els components han d'estar protegits contra possibles
danys en els punts de bragat (per on se subjecten per a hissar-los).

Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats
per sobre del terreny i sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació d'aigua.
Els components han de mantenir-se nets i col·locats de manera que s'evitin les deformacions permanents.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Per als productes plans:

Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i
S355 de grau JR queda a elecció del fabricant.

Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar:
Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics).
El tipus de document de la inspecció.

Per als productes llargs:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i
S355 de grau JR queda a elecció del fabricant.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera tal que
poguessin haver sofert una deterioració important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per
a assegurar-se que segueixen complint amb la norma de producte corresponent. Els productes d'acer
resistents a la corrosió atmosfèrica poden requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupació per a
proporcionar-los una base uniforme per a l'exposició a la intempèrie.

El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant,
quan es disposi d'aquestes.

4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA

El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel seu fabricant.

Acers en perfils laminats
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera
ambiental.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol
document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o
per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del fabricant signat
per persona física amb representació suficient i que abasti totes les característiques
contemplades en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).
Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives.

Durant el subministrament:
Les fulles de subministrament de cada partida o remesa.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de
l'acer que hagi emprat el fabricant.
Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer emprats en
la malla mitjançant els corresponents engruiximents o omissions de corrugues o gràfiles. A més,
les barres corrugades o els filferros, si escau, haurien de dur gravades les marques d'identificació
que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant.

Després del subministrament:
El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de
representació suficient.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una
còpia compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran
estan en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent
informació:

Identificació de l'entitat certificadora.
Logotip del distintiu de qualitat.
Identificació del fabricant.
Abast del certificat.
Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
Nombre de certificat.
Data d'expedició del certificat.

Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia
del distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural
(EHE-08), si la documentació aportada és suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si
escau, quines comprovacions han d'efectuar-se.

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).
En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de
la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les
dates, tant de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs.
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent
autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de l'agressivitat
de l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran en obra, curosament
classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantitzar la necessària
traçabilidat.

Malles electrosoldades
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Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra,
s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions
perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva
utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després
d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes
inicial de la mostra.

En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies
estranyes en la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material
perjudicial per la seva bona conservació o la seva adherència.

4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA

Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de
recobriment.

Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de
molt diferent potencial galvànic.

Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions
despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

Malles electrosoldades
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Les llambordes s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves característiques.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes.

Llambordes de formigó
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Els blocs s'han de subministrar empaquetats i sobre palets, de manera que es garantitzi la seva
immobilitat tant longitudinal com transversal, procurant evitar malmeses en els mateixos.

Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre la transpiració de les peces en contacte
amb la humitat ambient.

En cas d'utilitzar cintes o bragues d'acer per la subjecció dels paquets, éstos deben tener los cantos
protegidos por medio de cantoneras metálicas o de madera, a fin de evitar daños en la superficie de los
bloques.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni
es recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar.

Els blocs no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc.,
provocant en la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències.

El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser
curosa, evitant frecs entre les peces.

Quan sigui necessari, les peces s'han de tallar netament amb la maquinària adequada.

4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA

S'aconsella que al moment de la posta en obra hagin transcurregut al menys 28 dies des de la data de
fabricació.

Es deu evitar l'ús de blocs secs, que hagin romàs llarg temps al sol i es trobin deshidratats, ja que es
provocaria la deshidratació per absorció del morter de juntes.

Blocs de formigó
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Els vidres s'han de transportar en grups de 40 cm d'espessor màxim i sobre material dur.

Els vidres s'han de lliurar amb suros intercalats, de manera que hagi airejament entre ells durant el
transport.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

L'emmagatzematge es realitzarà protegit d'accions mecàniques tals com cops, ratllades i sol directe i
d'accions químiques com impressions produïdes per la humitat.

S'emmagatzemaran en grups de 25 cm d'espessor màxim i amb un pendent del 6% respecte a la vertical.

S'emmagatzemaran les piles de vidre començant pels vidres de major dimensió i procurant posar sempre
entre cada vidre materials tals com suros, llistons de fusta o paper ondulat. El contacte d'una aresta amb
una cara del vidre pot provocar ratlles en la superfície. També cal procurar que tots els vidres tinguin la
mateixa inclinació, perquè donin suport de forma regular i no hi hagi càrregues puntuals.

És convenient tapar les piles de vidre per a evitar la brutícia. La protecció ha de ser ventilada.

La manipulació de vidres plens de pols pot provocar ratlles en la superfície dels mateixos.

4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA

Abans de l'envidrament, es recomana eliminar els suros d'emmagatzematge i transport, així com les
etiquetes identificatives de la comanda, ja que de no fer-lo l'escalfament podria ocasionar trencaments
tèrmics.

Vidres per a la construcció
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets.

Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre l'absorció de la humitat ambient.

La descàrrega s'ha de realitzar directament en les plantes de l'edifici, situant els palets prop dels pilars de
l'estructura.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni
es recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar.

Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc.,
provocant en la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències.

Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu ús, preservant-los d'accions externes
que alterin el seu aspecte.

S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe.

El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser
curosa, evitant frecs entre les peces.

Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estarà neta en tot moment i disposarà de doll d'aigua
sobre el disc.

Una vegada tallada correctament la peça, s'ha de netejar la superfície vista, deixant assecar el maó abans
de la seva posta en obra.

Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la màquina, especialment cada vegada que es
canviï de color de maó.

4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA

Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra.

Maons ceràmics per revestir
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Els elements prefabricats s'han de recolçar sobre les caixes del camió de manera que no s'introdueixin
esforços en els elements no contemplats en el projecte.

La càrrega haurà d'estar lligada per a evitar moviments indesitjats de la mateixa.

Les peces haurien d'estar separades mitjançant els dispositius adequats per a evitar impactes entre les
mateixes durant el transport.

En el cas que el transport s'efectuï en edats molt primerenques de l'element, haurà d'evitar-se la seva
dessecació durant el mateix.

Per a la seva descàrrega i manipulació en l'obra s'han d'emprar els mitjans de descàrrega adequats a les
dimensions i pes de l'element, cuidant especialment que no es produeixin pèrdues d'alineació o
verticalidad que poguessin produir tensions inadmissibles en el mateix.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).

Inspeccions:
Es recomana que la Direcció Facultativa, directament o mitjançant una entitat de control, efectuï una
inspecció de les instal·lacions de prefabricació.
Si algun element resultès danyat durant el transport, descàrrega i/o manipulació, afectant a la seva
capacitat portant, haurà de rebutjar-se.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

Les zones d'apilaments seran llocs suficientment grans perquè es permeti la gestió adequada dels
mateixos sense perdre la necessària traçabilitat, alhora que siguin possibles les maniobres de camions o
grues, si escau.

Per a evitar el contacte directe amb el sòl, s'apilaran horizontalment sobre travesses de fusta, que
coincidiran en la mateixa vertical, amb vols no majors de 0,5 m i amb una alçada màxima de piles de
1,50 m.

S'evitarà que en la maniobra d'hissat s'originen vols o llums excessives que poden arribar a fissurar
l'element, modificant el seu comportament posterior en servei.

Si escau, les juntes, fixacions, etc., haurien de ser apilades en un magatzem, de manera que no s'alterin
les seves característiques.

4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA

El muntatge dels elements prefabricats haurà de ser conforme amb l'establert en el projecte.

En funció del tipus d'element prefabricat, pot ser necessari que el muntatge sigui efectuat per personal
especialitzat i amb la deguda formació.

Elements resistents prefabricats de formigó armat per a forjats
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense paletizar, i els accessoris en caixes
adequades per a ells.

Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de manera que no es produeixin deformacions per contacte
amb arestes vives, cadenes, etc.

Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el
transport. Els tubs s'han d'apilar a una alçada màxima d'1,5 m.

S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base
del camió.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Els canalons, tubs i accessoris han d'estar marcats almenys una vegada per element amb:

Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o
en codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).

Els caràcters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats directament sobre l'element de
manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i
posada en obra.
El marcat no ha de produir fisures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement sobre
l'aptitud a l'ús de l'element.
Es considerarà acceptable un marcat per gravat que redueixi el gruix de la paret menys de 0,25 mm,
sempre que no s'infringeixin les limitacions de toleràncies en gruix.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base de
l'element.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els elements certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

Els tubs i accessoris han de descarregar-se curosament.

S'ha d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris.

S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.

S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura
de fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.

Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin
protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els
extrems amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents.

Ha d'evitar-se tot risc de deterioració duent els tubs i accessoris sense arrossegar fins al lloc de treball.

S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc,
si no es neteja, a instal·lacions defectuoses. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar mitjançant
líquid netejador i seguint les instruccions del fabricant.

El tub s'ha de tallar net de rebaves

Canalons i baixants de PVC-U
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Els guixos i escaioles s'han de subministrar a granel o ensacats, amb mitjans adequats perquè no
sofreixin alteració. En cas d'utilitzar sacs, aquests seran amb tancament de tipus vàlvula.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

Inspeccions:
Per al control de recepció s'establiran partides homogènies procedents d'una mateixa unitat de
transport (camió, cisterna, vagó o similar) i que provinguin d'una mateixa fàbrica. També es podrà
considerar com partida el material homogeni subministrat directament des d'una fàbrica en un mateix
dia, encara que sigui en diferents lliuraments.
A la seva arribada a destinació o durant la presa de mostres la Direcció Facultativa comprovarà que:

El producte arriba perfectament envasat i els envasos en bon estat.
El producte és identificable amb l'especificat anteriorment.
El producte estarà sec i exempt de grumolls.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

Les mostres que han de conservar-se en obra, s'emmagatzemaran en la mateixa, en un local sec, cobert i
tancat durant un mínim de seixanta dies des de la seva recepció

Guixos i escaioles per a revestiments continus
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

El morter s'ha de subministrar en sacs de 25 o 30 kg.

Els sacs seràn de doble fulla de paper amb llàmina intermitja de polietilè.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat
Haurien de figurar en l'envàs, en l'albarà de subministrament, en les fitxes tècniques dels fabricants, o
bé, en qualsevol document que acompanyi al producte, la designació o el codi de designació de la
identificació.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

Es podrà conservar fins a 12 mesos des de la data de fabricació amb l'embalatge tancat i en local cobert i
sec.

4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA

Es respectaràn, per a cada pastat, les proporcions d'aigua indicades. Amb la fi d'evitar variacions de color,
és important que tots els pastats es facin amb la mateixa quantitat d'aigua i de la mateixa forma.

Temperatures d'aplicació compreses entre 5°C i 30°C.

No s'aplicarà amb insolació directa, vent fort o pluja. La pluja i les gelades poden provocar l'aparició de
taques i carbonatacions superficials.

És convenient, una vegada aplicat el morter, humitejar-lo durant les dues primeres setmanes a partir de
24 hores després de la seva aplicació.

Al revestir àrees camb diferents soports, es recomana col·locar malla.

Morter per acacabat i lliscat
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

El material de beurada s'ha de subministrar en sacs de paper paletitzats.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar marcat clarament en els embalatges i/o en la documentació tècnica del
producte, com a mínim amb la següent informació:

Nom el producte.
Marca del fabrican i lloc d'origen.
Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge.
Nombre de la norma i data de publicació.
Identificació normalitzada del producte
Instruccions d'ús (proporcions de barreja, temps de maduració, vida útil, manera d'aplicació, temps
fins la neteja, temps fins a permetre el seu ús, àmbit d'aplicació, etc.).

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

El temps de conservació és de 12 mesos a partir de la data de fabricació

L'emmagatzematge es realitzarà en lloc fresc i en el seu envàs original tancat.

4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA

Els diferents tipus de materials per a beurada tenen característiques en funció de les propietats d'aplicació
(condicions climatològiques, condicions d'enduriment, etc.) i de les prestacions finals; el fabricant és
responsable d'informar sobre les condicions i l'ús adequat i el prescriptor ha d'avaluar les condicions i
estat del lloc de treball i seleccionar el material de beurada adequat considerant els possibles riscos.

En col·locació en exteriors s'ha de protegir de la pluja i de les gelades durant les primeres 24 hores.

Material de beurada per a rajoles ceràmiques
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Els adhesius s'han de subministrar en sacs de paper paletitzats.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

El temps de conservació és de 12 mesos a partir de la data de fabricació

L'emmagatzematge es realitzarà en lloc fresc i en el seu envàs original tancat.

4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA

Els diferents tipus d'adhesius tenen característiques en funció de les propietats d'aplicació (condicions
climatològiques, condicions d'enduriment, etc.) i de les prestacions finals; el fabricant és responsable
d'informar sobre les condicions i l'ús adequat i el prescriptor ha d'avaluar les condicions i estat del lloc de
treball i seleccionar l'adhesiu adequat considerant els possibles riscos.

Col·locar sempre les rajoles sobre l'adhesiu encara fresc, abans que formi una pel·lícula superficial
antiadherent.

Els adhesius s'han d'aplicar amb gruix de capa uniforme amb l'ajuda de planes dentades.

Adhesius per a rajoles ceràmiques
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Els aïllant s'han de subministrar en formes de panells enrollats o mantes, envoltats en films plàstics.

Els panells o mantes s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzemament i transport.

En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es
desplacin per la caixa del transport.

Es procurarà no aplicar pesos elevats sobre els mateixos, per a evitar la seva deterioració.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

Conservar i emmagatzemar preferentment en el palet original, protegits del sol i de la intempèrie, en cas
que estigui prevista la seva aplicació.

Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de temps.

Els panells han d'emmagatzemar-se sota cuberta, sobre superfícies planes i netes.

Sempre que es manipuli el panell de llana de roca es farà amb guants.

En cap cas ha d'emprar-se per a tallar el producte maquinària que pugui disseminar pols, ja que aquesta
produeix irritació de gola i d'ulls.

4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA

En aïllants utilitzats en cobertes, es recomana evitar la seva aplicació quan les condicions climatològiques
siguin adverses, en particular quan estigui nevant o hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la
coberta estigui mullada, o quan bufi vent fort.

Els productes s'han de col·locar sempre secs.

Aïllants de llana mineral
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Les taules s'han de subministrar en paquets que les protegeixin dels canvis d'humitat i de les agressions
mecàniques.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

L'emmagatzematge es realitzarà en el seu embalatge.

Es mantindran a llocs coberts, secs i ben ventilats.

S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes, en piles d'un metre com a màxim, de manera que no
es deformin.

4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA

Els taulers de terres flotants no s'han de col·locar fins que els treballs humits hagin acabat i l'edifici estigui
sec.

Els terres flotants s'han de protegir en front d'esquitxades.

Les tuberies d'aigua freda i calenta incloses en el sistema s'han d'aïllar tèrmicament.

Per a la col·locació del terra de fusta, es partirà d'una base anivellada i neta, amb un grau d'humitat
adequat per a la seva instal·lació. Si es tracta d'una rehabilitació, pot deixar-se el paviment anterior.

Terres de fusta
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Els tubs s'han de subministrar protegits, de manera que no s'alterin les seves característiques.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar marcat periòdicament al llarg d'una generatriu, de forma indeleble, amb:

La marca del fabricant.
Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la humitat. Es col·locaran paral·lels i en
posició horitzontal sobre superfícies planes.

El tub s'ha de tallar perpendicularment al eix del tub i quedar net de rebaves.

Tubs d'acer
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Els tubs se subministren en barres i en rotllos:
En barres: aquests tubs se subministren en estat dur en longituds de 5 m.
En rotllos: els tubs recuits s'obtenen a partir dels durs per mitjà d'un tractament tèrmic; els tubs en
rotllos se subministren fins a un diàmetre exterior de 22 mm, sempre en longitud de 50 m; es poden
sol·licitar rotllos amb cromat exterior per a instal·lacions vistes.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Els tubs de DN >= 10 mm i DN <= 54 mm han d'estar marcats, indeleblement, a intervals menors de
600 mm al llarg d'una generatriu, amb la designació normalitzada.
Els tubs de DN > 6 mm i DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm han d'estar marcats d'idèntica manera
almenys en els 2 extrems.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la humitat. Es col·locaran paral·lels i en
posició horitzontal sobre superfícies planes.

4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA

Les característiques de la instal·lació d'aigua o calefacció a la qual va destinat el tub de coure són les que
determinen l'elecció de l'estat del tub: dur o recuit.

Els tubs en estat dur s'utilitzen en instal·lacions que requereixen una gran rigidesa o en aquelles que
els trams rectes són de gran longitud.
Els tubs recuits s'utilitzen en instal·lacions amb recorreguts de gran longitud, sinuosos o irregulars,
quan és necessari adaptar-los al lloc en el que vagin a ser col·locats.

Tubs de coure
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accesoris en
caixes adequades per a ells.

Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte
amb arestes vives, cadenes, etc., y de forma que no quedin trams sortints innecessaris.

Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el
transport. Els tubs s'han d'apilar a una alçada màxima d'1,5 m.

S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base
del camió.

Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o
damunt dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.

Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició
horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible
en aquesta posició.

Els tubs i accesoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb:

Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o
en codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).

Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera
que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada
en obra
El marcat no ha de produir fisures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el
comportament funcional del tub o accessori.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub o
accessori.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

S'han d'evitar el dany en les superficies i en els extrems dels tubs i accesoris. S'han d'utilitzar, si fos
possible, els embalatges d'origen.

S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.

S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura
de fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.

Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin
protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els
extrems amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents.

Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o
prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi.

El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer
mai en espiral.

Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accesoris sense arrossegar fins el lloc de treball,
i evitant dejar-los caure sobre una superfície dura.

Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC-C)
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Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no
produeixen danys en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació no
han d'entrar en contacte amb el tub.

S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accesoris i en les boqus dels tubs, doncs pot donar lloc, si
no es neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cubrir o protegir amb el fi
d'evitar l'entrada de brutícia en els mateixos. La neteja del tub i dels accesoris s'ha de realitzar seguint
les instruccions del fabricant.

El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.

Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC-C)

Pàgina 3 - 3



1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense paletizar, i els accessoris en caixes
adequades per a ells.

Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de manera que no es produeixin deformacions per contacte
amb arestes vives, cadenes, etc.

Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el
transport. Els tubs s'han d'apilar a una alçada màxima d'1,5 m.

S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base
del camió.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Els tubs i accessoris han d'estar marcats a intervals d'1 m per a sistemes d'evacuació i de 2 m per a
sanejament soterrat i almenys una vegada per element amb:

Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o
en codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).

Els caràcters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats directament sobre l'element de
manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i
posada en obra.
El marcat no ha de produir fisures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement sobre
l'aptitud a l'ús de l'element.
Es considerarà acceptable un marcat per gravat que redueixi el gruix de la paret menys de 0,25 mm,
sempre que no s'infringeixin les limitacions de toleràncies en gruix.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base de
l'element.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els elements certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

Els tubs i accessoris han de descarregar-se curosament.

S'ha d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris.

S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.

S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura
de fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.

Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin
protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els
extrems amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents.

Ha d'evitar-se tot risc de deterioració duent els tubs i accessoris sense arrossegar fins al lloc de treball.

S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc,
si no es neteja, a instal·lacions defectuoses. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar mitjançant
líquid netejador i seguint les instruccions del fabricant.

El tub s'ha de tallar net de rebaves

Tubs de PVC-U
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Les làmines s'han de subministrar embalades en rotllos, sense unions.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
En cada rotllo haurien de figurar les següents dades:

Nom del fabricant o marca comercial.
Identificació del producte.
Dimensions en cm.
Indicació del tipus de PVC.
Tipus de làmina.
Data de fabricació.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

Els rotllos es mantindran en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades
posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C i en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.

4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA

Es seguiran les recomenacions d'aplicació i d'ús proporcionades pel fabricant en la seva documentació
tècnica.

Làmines de PVC
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Durant el transport les superfícies es protegiran adequadament.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Aquest material disposarà de les següents dades:

Una etiqueta amb el nom o identificació del fabricant.
Les instruccions per a la seva instal·lació.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie. Es col·locaran en posició
vertical.

Aparells sanitaris ceràmics
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Se subministraran en bossa de plàstic dintre de caixa protectora.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar marcat de manera permanent i llegible amb:

Per aixetes convencionals de sistema de Tipus 1
El nom o identificació del fabricant sobre el cos o l'òrgan de maniobra
El nom o identificació del fabricant en la muntura.
Els codis de les classes de nivell acústic i del cabal (el marcat de cabal només és exigible si
l'aixeta està dotada d'un regulador de doll intercambiable).

Pels mescladors termostàtics
El nom o identificació del fabricant sobre el cos o l'òrgan de maniobra
Les lletres LP (baixa pressió).

Els dispositius de control de les aixetes han d'identificar:
Per a l'aigua freda, el color blau, o la paraula, o la primera lletra de freda.
Per a l'aigua calenta, el color vermell, o la paraula, o la primera lletra de calenta

Els dispositius de control dels mescladors termostàtics han de dur marcada una escala graduada o
símbols per a control de la temperatura.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

Inspeccions:
El dispositiu de control per a aigua freda ha d'estar a la dreta i el d'aigua calenta a l'esquerra quan es
mira a l'aixeta de cara. En cas de dispositius de control situats un damunt de l'altre, l'aigua calenta ha
d'estar en la part superior.
En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim:

La no existència de taques i vores esbrocades.
La falta de esmalt o altres defects en les superfécies llises.
El color i textura uniforme en tota la seva superfície.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

L'emmagatzematge es realitzarà en el seu embalatge, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie.

Aixetam sanitària
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Les portes s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves característiques i
s'asseguri la seva escairada i planitud.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat
El fabricant haurà de subministrar juntament amb la porta totes les instruccions per a la instal·lació i
muntatge dels diferents elements de la mateixa, comprenent tots els advertiments necessaris sobre els
riscos existents o potencials en el muntatge de la porta o els seus elements. També haurà d'aportar
una llista completa dels elements de la porta que precisin un manteniment regular, amb les
instruccions necessàries per a un correcte manteniment, recanvi, greixatges, estrenyi, freqüència
d'inspeccions, etc.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

L'emmagatzemen es realitzarà en llocs protegits de pluges, focus d'humitat i impactes.

No han d'estar en contacte amb el terra.

Portes industrials, comercials, de garatge i contraportes
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

El sistema s'ha de transportar en paquets amb forma de cilindre de aproximadament un metre de
diàmetre, de forma que s'evitin les situacions de ris por caiguda de algún element durant el trajecte.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

Inspeccions:
En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim:

La rectitud, planitud i absència d'esquerdes en els diferents elements metàl·lics.
Verificació de les dimensions de la peça.
L'estat i acabat de les soldadures.
L'homogeneïtat de l'acabat final de protecció (pintura), verificant-ne l'adherència de la mateixa amb
rasqueta
La absència de deteriorament, oxidació i intents de reparació no autoritzada.
Que els accesoris o elements d'ancoratge estiguin subministrats pel mateix subministrador del
sistema.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

El emmagatzemament es realitzarà en llocs coberts, en compartiments amplis i secs, amb temperatures
compreses entre 15 i 25°C.

4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA

La seva vida útil es limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús com a la seva amortització, que
vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, amb independència de la seva data de fabricació.

Sistema anticaigudes
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

L'empresari subministrarà els equips gratuïtament, de manera que el cost mai podrà repercutir sobre els
treballadors.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

La utilització, l'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecció i la reparació dels equips quan
s'escaigui, s'han d'efectuar d'acord amb les instruccions del fabricant.

4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA

Excepte en casos excepcionals, els equips de protecció individual només s'han d'utilitzar per als usos
previstos.

Els equips de protecció individual estan destinats, en principi, a un ús personal. Si les circumstàncies
exigissin la utilització d'un equip per diverses persones, s'han d'adoptar les mesures necessàries perquè
això no origini cap problema de salut o d'higiene als diferents usuaris.

Les condicions en què un equip de protecció hagi de ser utilitzat, en particular, pel que fa al temps durant
el qual s'hagi de portar, es determinaran en funció de:

La gravetat del risc.
El temps o freqüència d'exposició al risc.
Les prestacions del propi equip.
Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'equip que no s'hagin pogut evitar.

Equips de protecció individual
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Les finestres i balconeres han de ser subministrades amb les proteccions necessàries per a que arribin a
l'obra en les condicions exigides i amb el quadrejat previst.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

L'emmagatzemen es realitzarà en llocs protegits de pluges, focus d'humitat i impactes.

No han d'estar en contacte amb el terra.

Finestres i balconeres
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Els elements prefabricats s'han de recolçar sobre les caixes del camió de manera que no s'introdueixin
esforços en els elements no contemplats en el projecte.

La càrrega haurà d'estar lligada per a evitar moviments indesitjats de la mateixa.

Les peces haurien d'estar separades mitjançant els dispositius adequats per a evitar impactes entre les
mateixes durant el transport.

En el cas que el transport s'efectuï en edats molt primerenques de l'element, haurà d'evitar-se la seva
dessecació durant el mateix.

Per a la seva descàrrega i manipulació en l'obra s'han d'emprar els mitjans de descàrrega adequats a les
dimensions i pes de l'element, cuidant especialment que no es produeixin pèrdues d'alineació o
verticalidad que poguessin produir tensions inadmissibles en el mateix.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).

Inspeccions:
Es recomana que la Direcció Facultativa, directament o mitjançant una entitat de control, efectuï una
inspecció de les instal·lacions de prefabricació.
Si algun element resultès danyat durant el transport, descàrrega i/o manipulació, afectant a la seva
capacitat portant, haurà de rebutjar-se.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

Les zones d'apilaments seran llocs suficientment grans perquè es permeti la gestió adequada dels
mateixos sense perdre la necessària traçabilitat, alhora que siguin possibles les maniobres de camions o
grues, si escau.

Per a evitar el contacte directe amb el sòl, s'apilaran horizontalment sobre travesses de fusta, que
coincidiran en la mateixa vertical, amb vols no majors de 0,5 m i amb una alçada màxima de piles de
1,50 m.

S'evitarà que en la maniobra d'hissat s'originen vols o llums excessives que poden arribar a fissurar
l'element, modificant el seu comportament posterior en servei.

Si escau, les juntes, fixacions, etc., haurien de ser apilades en un magatzem, de manera que no s'alterin
les seves característiques.

4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA

El muntatge dels elements prefabricats haurà de ser conforme amb l'establert en el projecte.

En funció del tipus d'element prefabricat, pot ser necessari que el muntatge sigui efectuat per personal
especialitzat i amb la deguda formació.

Elements resistents prefabricats de formigó armat per a forjats
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Les peces s'han de subministrar sobre palets de fusta, retractilats amb funda de plàstic. Els palets es
poden fleixar.

En cas de ser subministrades en caixes de cartró, s'haurien de preservar de la humitat.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie, evitant el contacte
directe amb el terra.

El paviment sobre el qual es realitzi la càrrega, descàrrega i estiba haurà d'estar en perfectes condicions i
suportar una càrrega no inferior a 2500 kg/m².

No s'apilaran palets a més de tres alçàries. Els palets especials en cap cas són apilables.

Peces de pedra artificial
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1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE

Els taulers s'han de subministrar en paquets que els protegeixin dels canvis d'humitat i de les agressions
mecàniques.

2.- RECEPCIÓ I CONTROL

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ

L'emmagatzematge es realitzarà en el seu embalatge.

Es mantindran a llocs coberts, secs i ben ventilats.

S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes, en piles d'un metre com a màxim, de manera que no
es deformin.

4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA

Abans d'instal·lar el producte s'ha d'acomodar aquest a les condicions de temperatura (preferiblement
entre 15°C i 25°C) i humitat ambient (entre 50% i 70%) pròpies de l'habitació en la qual vagi a ser
instal·lat.

Els embalatges s'han de deixar tancats durant un període mínim de 48 hores en l'habitació a la qual
estigui destinat, en posició horitzontal i separat de les parets.

Per a la col·locació del terra laminat, es començarà a partir d'una superfície seca, neta i anivellada.
S'eliminaran totes les irregularitats que poguessin suposar un mal assentament del tauler sobre la solera.

Terres laminats
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2.2 Prescripcions quant a l’Execució per Unitat 

d’obra 



UNITAT D'OBRA ADL005: ESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a
l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material
existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm. Inclús transport de la
maquinària, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense incloure transport a l'abocador autoritzat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Inspecció ocular del terreny. Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol
tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

DEL CONTRACTISTA.
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les corresponents
companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses
aèries de conducció d'energia elèctrica.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig previ. Remoció dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a
camió.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La superfície del terreny quedarà neta i en condicions adequades per a poder realitzar el replanteig definitiu de l'obra.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors
d'arquetes o altres elements d'unió.



UNITAT D'OBRA ADE010: EXCAVACIÓ DE RASA I POUS.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Excavació de terres a cel obert per formació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, sota nivell freàtic, fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús utilització de
bombes per baixar el nivell freàtic del terreny i poder treballar en sec durant les labors d'excavació, transport de la maquinaria,
refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució:

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que poden
resultar afectades per les obres a iniciar. Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el
corresponent estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre
d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.  Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin
veures afectats per la excavació, als quals es referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i
verticals dels punts del terreny. Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que
poden veures afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA.
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les corresponents
companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses
aèries de conducció d'energia elèctrica. Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les
excavacions. En cas de realitzar-se qualsevol tipus de entibación del terreny, presentarà al Director d'Execució de l'obra, per a la
seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions. Transport, montatge i desmontatge de l'equip d'agotament o rebaixament de l'aigua freàtica. Esgotament o
rebaixament de l'aigua freàtica. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma,
amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de vessament. Es
prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la
consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les entibaciones realitzades, que només es podran treure,
total o parcialment, prèvia comprovació del Director d'Execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.



UNITAT D'OBRA ADE010: EXCAVACIÓ DE RASA I POUS.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Excavació de terres a cel obert per formació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, sota nivell freàtic, fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús utilització de
bombes per baixar el nivell freàtic del terreny i poder treballar en sec durant les labors d'excavació, transport de la maquinaria,
refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució:

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que poden
resultar afectades per les obres a iniciar. Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el
corresponent estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre
d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.  Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin
veures afectats per la excavació, als quals es referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i
verticals dels punts del terreny. Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que
poden veures afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA.
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les corresponents
companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses
aèries de conducció d'energia elèctrica. Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les
excavacions. En cas de realitzar-se qualsevol tipus de entibación del terreny, presentarà al Director d'Execució de l'obra, per a la
seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions. Transport, montatge i desmontatge de l'equip d'agotament o rebaixament de l'aigua freàtica. Esgotament o
rebaixament de l'aigua freàtica. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma,
amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de vessament. Es
prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la
consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les entibaciones realitzades, que només es podran treure,
total o parcialment, prèvia comprovació del Director d'Execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.



UNITAT D'OBRA ADE010: EXCAVACIÓ DE RASA I POUS.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Excavació de terres a cel obert per formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, 
amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de paraments
i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució:

CTE. DB HS Salubridad.
NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que poden
resultar afectades per les obres a iniciar. Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el
corresponent estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre
d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.  Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin
veures afectats per la excavació, als quals es referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i
verticals dels punts del terreny. Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que
poden veures afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA.
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les corresponents
companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses
aèries de conducció d'energia elèctrica. Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les
excavacions. En cas de realitzar-se qualsevol tipus de entibación del terreny, presentarà al Director d'Execució de l'obra, per a la
seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. 
Càrrega a camió de les terres excavades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de vessament. Es
prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la
consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les entibaciones realitzades, que només es podran treure,
total o parcialment, prèvia comprovació del Director d'Execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini.  S'agafaràn les
meeures necessàries per impedir la degradació del fons de l'excavació en front a l'acció de les pluges o altres agents meteorològics, en
l'interval de temps que es mesuri entre l'excavació i la finalització dels treballs de col·locació d'instalacions i posterior replè de les rases.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.



UNITAT D'OBRA ADT010: TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Transport de terres amb camió de 12 t dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny dins la obra, considerant
el temps d'espera per a la càrrega mecànica, anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles per el seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a
l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Transport de terres dins de l'obra, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de qualsevol tipus de residus.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA GTA010: TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIÓ.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància no limitada, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega, tornada i cost de
l'abocament. Sense incloure la càrrega a màquina en obra. construcció.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles per el seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a
l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de qualsevol tipus de residus.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA ADR010: REBLIMENTS DE RASES PER INSTAL·LACIONS.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en rases en les quals prèviament s'han allotjat les
instal·lacions i s'ha realitzat el reblert envoltant de les mateixes (no inclòs en aquest preu); i compactació en tongades successives de
20 cm d'espessor màxim mitjançant equip manual format per taula vibrant, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot 
cinta o distintiu indicador de la instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de
reblert i humectació dels mateixos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució:

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CTE. DB HS Salubridad.
NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que han finalitzat els treballs de formació del replè envolvent de les instal·lacions allotjades previament en les
rases i sobre el que s'haurà col·locat el corresponent distintiu indicador de la existència de la instal·lació.

AMBIENTALS.
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a la sombra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació col·locada en el fons de la rasa. Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humidificació o desecació de cada tongada. Compactació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible contaminació per materials estranys o per aigua
de pluja, així com del pas de vehicles.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o
altres elements d'unió.



UNITAT D'OBRA AHW020: INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE SISTEMA WELLPOINT.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Instal·lació d'equip complet per a rebaixament del nivell freàtic, sistema de drenatge Wellpoint, compost per un màxim de 40 llances o
puntes filtrants de 5 a 6 m de longitud, clavades mitjançant una bomba especial al voltant de l'àrea a drenar i unides, mitjançant
tirantet de pressió, a un col·lector perimetral de fins a 70 m de longitud, pel qual l'aigua és aspirada, gràcies a una bomba de
buit de 12 CV de potència. Inclús clavat de les llances o puntes filtrants, canonada de desguàs de 6" de diàmetre i fins a 50 m de
longitud, des de col·lector perimetral al punt d'abocament, línia de connexió a la xarxa elèctrica de fins a 25 m de longitud i
desplaçament de personal especialitzat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte.

AMBIENTALS.
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig. Clavat de les llances en el terreny. Instal·lació del col·lector perimetral. Instal·lació de la canonada de desguàs. Connexió de
les llances al col·lector perimetral. Instal·lació de les bombes i connexió a la xarxa.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA CSZ015: SABATA DE FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per a la fabricació
del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació de sabata de fonamentació de formigó en massa HM-20/B/40/I fabricat en central i abocada des de camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució:

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport horitzontal i una superfície neta.

AMBIENTALS.
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient
superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA.
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el
formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització
per escrit del Director d'Execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes.  Col·locació dels
separadors i de les arrencades del pilar. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del
formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà sense imperfeccions.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.



UNITAT D'OBRA CSZ010: SABATA DE FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ ARMAT.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per a la fabricació
del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de les armadures.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació de sabata de fonamentació de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada des de camió, amb una quantia
aproximada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 50 kg/m³. També p/p d'armadures d'espera del soport.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució:

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport horitzontal i una superfície neta.

AMBIENTALS.
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient
superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA.
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el
formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització
per escrit del Director d'Execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes.  Col·locació de
separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del
formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà sense imperfeccions.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.



UNITAT D'OBRA CSV010: SABATA CORREGUDA DE FONAMENTACIÓ.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per a la fabricació
del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de les armadures.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació de sabata correguda de fonamentació de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada des de camió en
excavació prèvia, amb una quantia aproximada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 60 kg/m³. També p/p d'armadures d'espera dels
suports o altres elements.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució:

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport horitzontal i una superfície neta.

AMBIENTALS.
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient
superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA.
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el
formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització
per escrit del Director d'Execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de
separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del
formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà sense imperfeccions.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.



UNITAT D'OBRA EAS010: ACER EN SUPORTS.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà. No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples de les sèries IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM, per suports, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau
SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'imprimació amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 30
microns per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la
soldadura. Inclús p/p de preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, plaques d'arrencada i transició de pilar inferior a
superior, morter sense retracció per a ataconat de plaques, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin
per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i imprimació.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució:

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

AMBIENTALS.
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA.
Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura, basat en les
indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en la seva execució estiguin
certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional del suport. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior tractamento de
protecció.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA EAS006: PLACA D'ANCORATGE AMB PERNS CARGOLATS AMB
VOLANDERES, ROSCA I CONTRAFEMELLA.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 600x600 mm i gruix 30 mm, i muntatge sobre 6
perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 25 mm de diàmetre i 90 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb
volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Fins i tot p/p de neteja i preparació de la superfície suport,
trepant central, anivellació, reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa amb morter d'autoanivellació expansiu, aplicació
d'una protecció anticorrosiva a les rosques i extrems dels perns, talls, platines, peces especials, despunts i reparació en obra de quants
retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució:

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL CONTRACTISTA.
Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura, basat en les
indicacions del Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. 
Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La posició de la placa serà correcta i estarà lligada amb la fonamentació. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior
tractamento de protecció.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA EAV010: ACER EN BIGUES.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà. No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples de les sèries IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues i corretges, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies
en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'imprimació amb un espessor mínim de pel·lícula seca
de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de
la soldadura. Inclús p/p de preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs
i/o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i imprimació.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució:

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.
NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

AMBIENTALS.
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA.
Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura, basat en les
indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en la seva execució estiguin
certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior tractamento de
protecció.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA RRI010: PINTURA INTUMESCENT.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Preparació i protecció d'elements metàl·lics mitjançant l'aplicació de revestiment intumescent, en emulsió aquosa monocomponent,
color blanc, acabat mat llis, fins aconseguir una resistència al foc de 30 minuts, amb un gruix mínim de 637 micres. Inclús p/p de
rascat d'òxids, neteja superficial i aplicació d'una mà d'emprimació segelladora de dos components, a base de resines epoxi i
fosfat de zinc, color gris, amb un rendiment no menor de 0,125 l/m² (per a un espessor mínim de película seca de 50 micres) .

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la superfície a revestir està seca i neta de pols i grassa.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'imprimació. Aplicació de les mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Les capes aplicades seran uniformes i tindran adherència entre elles i amb el suport.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics
que composen l'estructura.



UNITAT D'OBRA QTA010: COBERTA INCLINADA DE XAPA D'ACER.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No s'utilitzarà l'acer galvanitzat en aquelles cobertes que puguin tenir contacte directe amb productes àcids o alcalins, o amb metalls que
puguin formar parells galvànics. S'evitarà el contacte directe de l'acer no protegit amb pasta fresca de guix, ciment o calç, fusta de roure
o castany i aigües procedents de contacte amb elements de coure, a fi de prevenir la corrosió.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes inclinades, amb una pendent major del 10%, mitjançant plafó
sandvitx lacat+aïllant+galvanitzat, de 60 mm de gruix, conformat amb doble xapa d'acer i perfil nervat, lacat a l'exterior i
galvanitzat a l'interior, amb reblert intermedi d'escuma de poliuretà de 40 kg/m³ de densitat, fixat mecànicament a qualsevol tipus
de corretja estructural (no inclosa en aquest preu). També p/p de talls, cavalcaments, cargols i elements de fixació, accessoris, junts,
acabaments perimetrals i d'altres peces d'acabament per a la resolució de punts singulars.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució:

UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.
NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
La naturalesa del suport permetrà l'ancoratge mecànic de l'element, i el seu dimensionamient garantirà l'estabilitat, amb fletxa
mínima, del conjunt.

AMBIENTALS.
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig dels panells per faldó. Tall, preparació i col·locació dels panells. Execució de juntes i perímetre. Fixació mecànica dels
panells. Resolució de punts singulars amb peces de rematada.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Seran bàsiques les condicions d'estanqueïtat, el manteniment de la integritat de la cobertura enfront de l'acció del vent i la lliure
dilatació de tots els elements metàl·lics.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA FMY030: SISTEMA "TECHNAL" DE MUR CORTINA D'ALUMINI.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i muntatge de tancament de mur cortina d'alumini realitzat mitjançant el sistema graella tradicional amb
trencament de pont tèrmic, de "TECHNAL", amb una estructura portant per a una sobrecàrrega màxima deguda a l'acció del
vent de 60 kg/m², composta per una retícula amb una separació entre muntants de 150 cm i una distància entre eixos del forjat o
punts d'ancoratge de 270 cm, comprenent 2 divisions entre plantes. Muntants de secció 100x52 mm, acabat lacat blanc;
travesser de 60x52 mm (Iy=19,09 cm4) mm, acabat lacat blanc; perfil per a l'ancoratge puntual del vidre; tapa embellidora
d'alumini, en rematada del perfil d'ancoratge del vidre, per al seu ús amb el sistema MX Contratapa Puntual graella tradicional
"TECHNAL"; amb tancament compost de: un 40% de superfície opaca sense envidrament exterior, (ampits, cantells de forjat i
falsos sostres), formada per panell de xapa d'alumini, de 9 mm de gruix total, acabat lacat color blanc, format per làmina
d'alumini de 0,7 mm i ànima aïllant de poliestirè extrudit (densitat 35 kg/m³); un 60% de superfície transparent fixa realitzada
amb doble envidrament Isolar Solarlux "VITRO CRISTALGLASS", conjunt format per vidre exterior Solarlux Neutro 62 Temprado
de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral amb silicona Elastosil IG-25
"SIKA", de 6 mm, i vidre interior Float incolor de 6 mm d'espessor. Inclús p/p d'accessoris de mur cortina per al sistema graella
tradicional "TECHNAL", elements d'ancoratge i subjecció; segellat de la zona opaca amb silicona neutra Elastosil 605 "SIKA";
ancoratges de fixació d'acer, compostos per placa unida al forjat i angular per a fixació de muntants a l'edifici; rematades de
mur a obra, realitzades en xapa d'alumini de 1,5 mm d'espessor. Totalment muntat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució:

CTE. DB HE Ahorro de energía.
NTE-FPC. Fachadas prefabricadas: Muros cortina.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
El forjat no presentarà un desnivell major de 25 mm ni un desplomi entre les seves cares de façana superior a 10 mm.

AMBIENTALS.
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Preparació de les bases de fixació per rebre els sistemes d'ancoratge del mur cortina. Replanteig dels eixos primaris de
l'entramat. Presentació i subjecció prèvia a l'estructura de l'edifici dels eixos primaris de l'entramat. Alineació, aplomat i
anivellament dels perfils primaris. Subjecció definitiva de l'entramat primari. Preparació del sistema de recepció de l'entramat
secundari. Alineació, aplomat i anivellació dels perfils secundaris. Subjecció definitiva de l'entramat secundari. Col·locació,
muntatge i ajustament del vidre als perfils. Segellat final d'estanqueitat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El conjunt serà resistent i estable enfront a les accions, tant exteriors com provocades per el propi edifici.  La façana serà estanca
i tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegiran els elements de subjecció a l'estructura general de l'edifici susceptibles de degradació. S'evitarà l'actuació sobre l'element
d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA EFM010: MUR DE FÀBRICA DE CÀRREGA.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Execució de mur de càrrega, de 30 cm d'espessor de fàbrica, de bloc CV de formi gó, llis hidròfug, color ocre, 40x20x30 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junt d e 1 cm, rebuda amb morter de ciment M-10 , amb armat horitzontal
"MURFOR" RND.4/Z 30 mm, amb part proporcional de ca valcaments i ganxos per llindes i cantoneres, dispo sada d'acord als
càlculs i recomanacions del manual "MURFOR" , reblert de formigó en la formació de cèrcol perimet ral realitzat amb peces en U
i armadura d'acer segons normativa . Inclús p/p de formació de buits (sense incloure les llindes), llindes, brancals, lligades, minves,
trencaments, execució de trobaments, enllaços entre murs i forjats i elements especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) .
Execució:

CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica .
NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques .

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície
major de 2 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que el plànol de suport té la resistència necessària, és horitzontal, i presenta una superfície neta.

AMBIENTALS.
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui,  neu o la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. 
Col·locació dels blocs per filades a nivell. Col·locació d'armadures en llença. Col·locació de les armadures en la faixa armada de
lligat perimetral i posterior reblert de formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de tots els treballs necessaris per a la
resolució de buits. Enllaç entre murs i forjats.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El conjunt serà monolític i no presentarà excentricitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².



UNITAT D'OBRA EPF010: LLOSA ALVEOLAR PREFABRICADA DE FORMIGÓ PRETESAT.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de plaques alveolars de 20 cm de cantell i de 100 a 120 cm d'amplada amb moment flector últim de 3
kN·m/m, per a formació de forjat de cantell 20 + 5 cm, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, recolzat directament sobre bigues de
cantell o murs de càrrega (no inclosos en aquest preu); malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, en capa de compressió; acer B 500 S en zona de negatius, quantia 4 kg/m² i formigó armat HA-25/B/12/IIa fabricat en central
i abocada amb cubilot en replé de juntes entre plaques, zones d'enllaç amb recolzaments i capa de compressió. Fins i tot p/p de
talls longitudinals paral·lels als laterals de les plaques; talls transversals oblics, ranura, trepants i formació de buits, muntatge mitjançant
grua i fitacions necessàries. Sense incloure repercussió de recolzaments ni suports.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprobarà les condicions dels elements de recolzament de les plaques en funció de la seva naturalesa i es tindrà especial
compte en el seu replantejament.

AMBIENTALS.
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient
superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA.
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el
formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització
per escrit del Director d'Execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig de la geometria de la planta. Montatge de les lloses. Enllaç del forjat amb els seus suports. Talls, trepant i forats. 
Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la
capa de compressió. Curat del formigó. Reparació de defectes superficials.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues. La superfície quedarà uniforme i sense irregularitats.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².



UNITAT D'OBRA PTZ010: FULLA DE PARTICIÓ INTERIOR DE FÀBRICA DE MAÓ CERÀMIC
PER A REVESTIR.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació de fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm,
rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot p/p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i precèrcols, minvaments,
trencaments, lligades, caps i neteja.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució:

CTE. DB HE Ahorro de energía.
CTE. DB HR Protección frente al ruido.
NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície
major de 3 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, i que es disposa en obra dels bastiments i bastiments de
base de portes i armaris.

AMBIENTALS.
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat i
anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris.  Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i
bastiments base. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels elements de fixació
de bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, suports i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una composició uniforme en tota
la seva alçada i bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà l'obra recent executada enfront de l'aigua de pluja. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en
el càlcul.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els
buits de superfície major de 3 m².



UNITAT D'OBRA RPE012: ARREBOSSAT DE CIMENT PER A BASE D'ENRAJOLAT.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-10, mestrejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical
interior, acabat superficial ratllat, per a servir de base a un posterior enrajolat. Inclús p/p de preparació de la superfície suport,
formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, duelles, brancals, llindes,
acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució:

CTE. DB HS Salubridad.
NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la superfície suport és dura, està neta i lliure de desperfectes, té la porositat i planitut adequades, és rugosa i
estable, i està seca. Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcos de portes i finestres, i està
conclosa la coberta de l'edifici.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. 
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Quedarà pla i tindrà una perfecta adherència al suporte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà el revestiment recién executat.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre els 4 m².



UNITAT D'OBRA RAG014: ENRAJOLAT SOBRE SUPERFÍCIE SUPORT INTERIOR DE
MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de València llis, 1/0/H/- (parament, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0;
higiènic, tipus H/-), 20x20 cm, 8 €/m², rebut amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica
addicional, color blanc. Inclús p/p de preparació de la superfície suport de morter de ciment o formigó; replanteig, talls, cantoneres de
PVC, i junts; rejuntat amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a
junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que el suport està net i pla, és compatible amb el material de col·locació i té resistència mecànica, flexibilitat i
estabilitat dimensional.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles. Col·locació de mestres o regles. Preparació i
aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de
rajoles. Acabat i neteja final.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de frecs, punzonamiento o cops que puguin danyar-lo.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².



UNITAT D'OBRA RTF010: FALS SOSTRE REGISTRABLE DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i muntatge de fals sostre registrable, constituït per panell acústic autoportant de llana de roca, compost per mòduls
de 2400x600x40 mm, amb la cara vista revestida amb un vel mineral, acabat llis en color blanc amb cantell recte per perfileria
vista T 24, suspeso del forjat mitjançant perfileria, comprenent perfils primaris, secundaris i angulars d'acabament fixats al sostre
mitjançant varetes d'acer galvanitzat. Inclús p/p de varetes d'acer galvanitzat y accessoris de fixació, completament instal·lat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
És comprovarà que els paraments verticals estan acabats, i que totes les instal·lacions situades sota forjat estan degudament
amatents i fixades a ell.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·locació dels perfils perimetrals. Replanteig dels perfils principals de la
trama. Senyalització dels punts d'ancoratge al sostre. Anivellació i suspensió dels perfils principals i secundaris de la trama. 
Col·locació de les plaques.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El conjunt tindrà estabilitat i serà indeformable. Complirà les exigències de planeitat i anivellament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà fins a la finalització de l'obra enfront d'impactes, rascades i/o taques ocasionades per altres treballs.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.



UNITAT D'OBRA RIP025: PINTURA PLÀSTICA SOBRE PARAMENTS INTERIORS DE
MORTER DE CIMENT.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horizontals i verticals interiors de 
morter de ciment, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat
amb pintura plàstica en dispersió aquós tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del
suport mitjançant neteja.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura, taques d'òxid, de greix o
d'humitat, imperfeccions ni eflorescències. Es comprovarà que es troben adequadament protegits els elements com fusteria i
vidrieria de les esquitxades de pintura.

AMBIENTALS.
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 6°C o superior a 28°C.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà el revestiment recién executat.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.



UNITAT D'OBRA RNE010: ESMALT SINTÈTIC.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació de capa d'esmalt sintètic, color blanc, acabat setinat, sobre superfície de ferro o acer, mitjançant aplicació de dues mans d'
imprimació anticorrosiva, com fixador de superfície i protector antioxidant, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 45
microns per ma (rendiment: 0,111 l/m²) i dues mans d'acabat amb esmalt sintètic a base de resines alquídiques, amb un espessor
mínim de pel·lícula seca de 35 microns per ma (rendiment: 0,08 l/m²). Inclús neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant
mètodes manuals fins a deixar-la exempta de greixos, abans de començar l'aplicació de la 1ª mà d'imprimació.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits, considerant la superfície que tanquen,
definida per les seves dimensions màximes, per una sola cara.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la superfície a revestir està neta de òxids.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació. Aplicació de dues mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions químiques i mecàniques.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, per una sola cara, considerant la superfície
que tanquen, definida per les seves dimensions màximes.



UNITAT D'OBRA ADR030: REBLERT PER BASE DE PAVIMENT.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació de base de paviment mitjançant reblert a cel obert amb tot-u natural calcari; i compactació en tongades successives de 30
cm d'espessor màxim mitjançant equip manual format per corró vibrant, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot 
càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la superfície a replanar està neta, presenta un aspecte cohesiu i manca de llentions.

AMBIENTALS.
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a la sombra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. 
Humidificació o desecació de cada tongada. Compactació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible contaminació per materials estranys o per aigua
de pluja, així com del pas de vehicles.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o
altres elements d'unió.



UNITAT D'OBRA ANS010: SOLERA DE FORMIGÓ.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació de solera de 15 cm d'espessor, de formigó armat HA-25/P/20/I fabricat en central i abocada des de camió, armada amb
malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada sobre separadors homologats, amb
acabat superficial mitjançant remolinador mecànic; realitzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de
preparació de la superfície de recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de juntes de
formigonat i planxa de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes de contorn, col·locada al voltant de
qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs; embroquetat o connexió dels elements exteriors (marcs de
pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de
retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera i posterior segellat amb massilla elàstica.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la superfície base presenta una planitut adequada, compleix els valors resistents tinguts en compte en la
hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades.  El nivell freàtic no originarà sobre-empenta

AMBIENTALS.
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient
superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA.
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el
formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització
per escrit del Director d'Execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants. Replanteig de les juntes de
formigonat. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.  Reg de la superfície base. Formació de juntes
de formigonat i contorn. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Abocament i compactació del
formigó. Connexió dels elements exteriors. Curat del formigó. Arremolinat de la superfície. Serradura de juntes de retracció. 
Neteja i closa de juntes.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La superfície de la solera complirà les exigències de planeitat, acabat superficial i resistència.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà el formigó fresc en front de pluges, gelades i temperatures altes. Es protegirà el ferm enfront del trànsit pesat fins que
transcorri el temps previst.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels suports
situats dintre del seu perímetre.



UNITAT D'OBRA RSG010: ENRAJOLAT DE RAJOLES CERÀMIQUES COL·LOCADES AMB
ADHESIU.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 
4/2/H/- (paviments per a trànsit per vianant medi, tipus 4; terres interiors humits, tipus 2; higiènic, tipus H/-), de 45x45 cm, 8 €/m²;
rebudes amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, color gris, amb doble
encolat, i rejuntades amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a
junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclús p/p de neteja, comprovació de la superfície suport,
replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i
elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport, eliminació del material sobrant del rejuntat
i neteja final del paviment.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució:

CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que
en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que ha transcorregut un temps suficient des de la fabricació del suport, en cap cas inferior a tres setmanes per a
bases o morters de ciment i tres mesos per a forjats o soleres de formigó.  Es comprovarà que el suport està net i pla i sense
taques d'humitat.

AMBIENTALS.
Es comprovarà abans de l'aplicació de l'adhesiu que la temperatura es troba entre 5°C i 30°C, evitant tant com sigui possible, els
corrents forts d'aire i el sol directe.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les rajoles i juntes
de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
L'enrajolat tindrà planeitat, absència de celles i bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de frecs, punzonamiento o cops que puguin danyar-lo.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA RSM040: PARQUET MULTICAPA.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de paviment de parquet flotant format per lamel·les encadellades de 2180x200x14 mm, constituïdes per
tres capes col·locades transversalment, premsades i encolades entre sí, estant la capa vista, cridada capa noble o d'ús, constituïda
per un mosaic de plaquetes de fusta de roure, de 3 mm d'espessor, acabat amb vernís setinat, emboetades entre sí amb
adhesiu tipus D3 (antihumitat). Tot el conjunt instal·lat en sistema flotant sobre làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3
mm d'espessor. Inclús p/p de motllures tapajuntes, adhesiu i accessoris de muntatge per al parquet.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució:

CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que
en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que els buits de l'edificació estan degudament tancats i acristalats, per a evitar els efectes de les gelades,
entrada d'aigua de pluja, humitat ambiental excessiva, insolació indirecta, etc. Es comprovarà que està acabada la col·locació del
paviment de les zones humides i dels altiplans de les escales. Es comprovarà que els treballs d'estesa de guix i col·locació de
falsos sostres estan acabats i les superfícies seques. Es comprovarà que els pre-marcs de les puertes estan col·locats.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Col·locació de la base de polietilè. Col·locació i retall de la primera filada per una cantonada de l'habitació. Col·locació i retall de
les següents filades. Unió de les taules mitjançant encolat. Neteja de restes d'adhesiu que puguin vessar per les juntes. 
Col·locació i retall de l'última filada.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Tindrà una perfecta adherència al suport, bon aspecte i absència de celles.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de la humitat.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA PPR010: PORTA TALLAFOCS D'ACER GALVANITZAT.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de puerta tallafocs pivotant homologada, EI2 90-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor, 2100x2000
mm de llum i alçada de pas, acabat galvanitzat amb tractament repela ampremtes formada per 2 xapas d'acer galvanitzat de 0,8
mm d'espessor, plegades, ensamblades i montades, amb càmara intermitja de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró
guix, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues
fulles provistes de tancaportes per a ús freqüent, selector de tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes.
Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que les dimensions del buit i del cèrcol, així com el sentit d'obertura es corresponen amb els de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de juntes perimetrals. Col·locació de la
fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA PPC010: PORTA DE PAS D'ACER GALVANITZAT.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de porta de pas d'una fulla de 38 mm d'espessor, 800x2045 mm de llum i alçada de pas, acabat
galvanitzat formada per dues xapas d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor plegades, ensamblades i montades, amb càmara
intermitja replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en
taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Muntatge: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que les dimensions del buit i del cèrcol, així com el sentit d'obertura es corresponen amb els de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de juntes perimetrals. Col·locació de la
fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.

PROVES DE SERVEI.
Funcionament de portes.

Normativa d'aplicació: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA PPM010: PORTA INTERIOR DE FUSTA.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler buit, format per ànima alveolar
de paper kraft i chapado de tauler de fibres, acabat amb revestiment de melamina, de color blanc; bastiment de base de pi país
de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de
melamina, color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i maneta sobre escut llarg de llautó
negre brillo, sèrie bàsica. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Muntatge: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que estan col·locats els bastiments de base de fusta en els envans interiors.  Es comprovarà que les dimensions
del buit i del bastiment de base, així com el sentit d'obertura, es corresponen amb els de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.

PROVES DE SERVEI.
Funcionament de portes.

Normativa d'aplicació: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA ASB020: CONNEXIÓ AMB LA XARXA GENERAL DE SANEJAMENT.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i muntatge de la connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi a través de pou de
registre (sense incloure). Inclús comprovació del bon estat de l'escomesa existent, treballs de connexió, trencament del pou de registre
des de l'exterior amb martell compressor fins la seva complerta perforació, acoblament i rebuda del tub de connexió de servei,
empalmament amb junta flexible, repàs i brunyiment amb morter de ciment en l'interior del pou, segellat, proves d'estanqueïtat, reposició
d'elements en cas de trencaments o d'aquells que es trobin deteriorats en el tram d'escomesa existent. Totalment muntada,
connexionada i provada. Sense incloure excavació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la ubicació de la connexió es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre. Trencament del pou amb compressor. Col·locació de la connexió de
servei. Resolució de la connexió.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La connexió romandrà tancada fins a la seva posada en servei.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA UAC010: COL·LECTOR SOTERRAT.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de
sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant
equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm
per sobre de la generatriu superior. Inclús p/p de accessoris, peces especials, junts i lubricant per a muntatge, sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució:

CTE. DB HS Salubridad.
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U..

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de
Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que el terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, està net de residus, terres soltes o disgregades i
vegetació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec
de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. 
Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de
l'adhesiu i encaix de peces. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La xarxa romandrà tancada fins la seva posta en servei. Quedarà lliure d'obturacions, garantitzant una ràpida evaquació de las
aiguas.

PROVES DE SERVEI.
Prova d'estanqueïtat parcial.

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes
o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials.



UNITAT D'OBRA IEP010: XARXA DE CONNEXIÓ A TERRA PER A ESTRUCTURA.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici composta per 80 m de cable
conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línea principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a una profunditat
mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els
pilars de formigó a connectar i 4 piques per xarxa de presa de terra formada per peça d'acer courat amb bany electrolític de 15
mm de diàmetre i 2 m de longitud, soterrada a una profunditat mínima de 80 cm . Inclús plaques colzades de 3 mm d'espessor,
soldades en taller a les armadures d'els pilars, punt de separació piqueta-cable, soldadures aluminotèrmiques, registre de
comprovació i pont de prova. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Instal·lació:

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.
ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.

DEL CONTRACTISTA.
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici
de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal de terra. 
Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les derivacions. Connexionat a massa de la xarxa. Realització de
proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una contínua i correcta connexió.

PROVES DE SERVEI.
Prova de mesura de la resistència de posada a terra.

Normativa d'aplicació: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA ISB010: BAIXANT EN L'INTERIOR DE L'EDIFICI PER A AIGÜES
RESIDUALS I PLUVIALS.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i muntatge de baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada por tub de PVC, sèrie B, de 110
mm de diàmetre i 3,2 mm d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials
col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació. Es comprovarà l'existència de forats i passatubs en els forjats i elements estructurals a travessar.  Es comprovarà que
l'obra on quedarà fixada té un mínim de 12 cm de gruix.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig i traçat de la baixant. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials.  Col·locació i fixació de tubs,
accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces. 
Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La baixant no presentarà fugues i tendrà liure desplaçament respecte als moviments de l'estructura.

PROVES DE SERVEI.
Prova d'estanqueïtat parcial.

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA ASA010: PERICÓ.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació d'arqueta a peu de baixant soterrada, de dimensions interiors 50x50x60 cm, construïda amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de
gruix, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb morter de
ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, amb colze de PVC de 45° col·locat en dau de formigó, per a evitar el
cop de baixada en la pendent de la sola, tancada superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntada, connexionada i provada 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el reblert de l'extradós.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter.  Acoblament i rejuntat dels
col·lectors al pericó. Reblert de formigó per a formació de pendents i col·locació del colze de PVC en el dau de formigó. 
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Realització del tancament
hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre
camió o contenidor. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La arqueta quedarà totalment estanca.

PROVES DE SERVEI.
Prova d'estanqueïtat parcial.

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar accidents.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA ASA010: PERICÓ.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació d'arqueta de pas soterrada, de dimensions interiors 50x50x60 cm, construïda amb fàbrica de maó ceràmic massís, de
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, 
formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment
M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús peces de PVC per a encontres, tallades longitudinalment, realitzant amb elles els
corresponents empalmaments i assentant-les convenientment amb el formigó en el fons del pericó, connexions de conduccions i
acabaments. Totalment muntada, connexionada i provada mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), 
sense incloure l'excavació ni el reblert de l'extradós.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter.  Acoblament i rejuntat dels
col·lectors al pericó. Reblert de formigó per a formació de pendents i col·locació de les peces de PVC en el fons del pericó. 
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Realització del tancament
hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre
camió o contenidor. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La arqueta quedarà totalment estanca.

PROVES DE SERVEI.
Prova d'estanqueïtat parcial.

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar accidents.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA ASA010: PERICÓ.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació d'arqueta sifònica soterrada, de dimensions interiors 70x70x75 cm, construïda amb fàbrica de maó ceràmic massís, de
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, 
arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, amb sifó format per
un colze de 87°30' de PVC llarg, tancada superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat amb tancament hermètic al pas
dels olors mefítics. Inclús connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntada, connexionada i provada mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el reblert de l'extradós.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter.  Acoblament i rejuntat dels
col·lectors al pericó. Col·locació del colze de PVC. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets
interiors del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris.  Eliminació de restes, neteja final i
retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La arqueta quedarà totalment estanca.

PROVES DE SERVEI.
Prova d'estanqueïtat parcial.

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar accidents.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA IEL010: LÍNIA GENERAL D'ALIMENTACIÓ.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i instal·lació de línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de protecció amb la centralització de
comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 3x150+2G70 mm², sent la seva tensió assignada de
0,6/1 KV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 160 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N,
subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip
manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil
guia. Totalment muntada, connexionada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Instal·lació:

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación.

Instal·lació i col·locació dels tubs:
UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales eléctricos. Capítulo
523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.
ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..
ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.
ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.

DEL CONTRACTISTA.
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici
de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de cables. 
Connexionat. Execució del reblert envoltant.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Els registres seran accessibles desde zones comunitaries.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA IEC010: CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o local, de caixa de protecció i mesura
CPM2-S4, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador trifàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb
espiell de material transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclús equip complert de
mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual. Normalitzada per l'empresa
subministradora i preparada per connexió de servei subterrània. Totalment muntada, connexionada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Instal·lació:

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.
Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA.
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici
de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Es garantitzarà l'accés permanent des de la via pública i les condicions de seguretat.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA IEI050: XARXA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR EN LOCALS D'ÚS COMÚ.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica de distribució interior en local d'ús comú per comunitat de propietaris de 40 m² de
superfície construïda i mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). Inclús tub protector de PVC
flexible, corrugat, per a canalització encastada, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de
connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació, mecanismes elèctrics i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació. Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

DEL CONTRACTISTA.
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici
de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig i traçat de conductes. Col·locació i fixació dels tubs. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA IEP020: PRESA DE TERRA INDEPENDENT.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i instal·lació de presa de terra independent de profunditat amb mètode piqueta de presa de terra, composta per 
elèctrode de 2 m de longitud clavat al terreny, connectat a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de
30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de registre, clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació de l'arqueta de
registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç mitjançant grapa abraçadora, reblert amb terres de la pròpia excavació i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Instal·lació:

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

DEL CONTRACTISTA.
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici
de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. 
Reblert de la zona excavada. Connexió a la xarxa de terra. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una contínua i correcta connexió.

PROVES DE SERVEI.
Prova de mesura de la resistència de posada a terra.

Normativa d'aplicació: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA III140: LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i instal·lació de lluminària de sostre de línies rectes, de 1551x200x94 mm, per 2 làmpades fluorescents TL de 58
W; cos de lluminària de xapa d'acer termo-esmaltat en color blanc; reflector d'alumini especular; balast magnètic; protecció IP
20. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i comprovada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. El parament soport estarà completament acabat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. La fixació al suport serà correcta.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA IOA020: ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA EN ZONES COMUNS.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència, per a adossar a a la paret, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux
lluminós 210 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomía de 1 h,
alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Inclús accessoris, elements d'ancoratge i material auxiliar. Totalment muntada,
connexionada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Instal·lació:

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La visibilitat serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA IFA010: CONNEXIÓ DE SERVEI DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 8 m de longitud, que uneix la xarxa general de
distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions
o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè d'alta densitat banda blau (PE-100), de 50 mm de diàmetre
exterior, PN = 16 atm i 4,6 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la
xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de 1 1/2" de diàmetre amb
comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió roscada, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat,
allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 40x40x40 cm, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15
cm d'espessor. Fins i tot p/p d'accessoris i peces especials, demolició i aixecat del ferm existent, posterior reposició amb formigó en
massa HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment muntada, connexionada i
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Instal·lació:

CTE. DB HS Salubridad.
Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte. Es tindran en compte les separacions mínimes de
l'escomesa amb altres instal·lacions.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. 
Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei
amb la xarxa general del municipi. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
L'escomesa tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI.
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació:
CTE. DB HS Salubridad.
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de
la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA IFC090: COMPTADOR D'AIGUA.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua freda de lectura directa, de raig simple, cabal nominal 2,5 m³/h, diàmetre 3/4",
temperatura màxima 30°C, pressió màxima 16 bar, apte per a aigües molt dures, amb tapa, ràcords de connexió i precinte,
vàlvules d'esfera amb connexions roscades femella de 3/4" de diàmetre, inclòs filtre retenidor de residus, elements de muntatge i
demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig. Col·locació del conector. Connexionat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA IFI010: INSTAL·LACIÓ INTERIOR EN CAMBRA HUMIDA.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per: wàter, lavabo doble, dutxa,
realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les
seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas
de cambra humida pel tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X) , p/p de material auxiliar para montatge y
subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions col·locats mitjançant unió amb junta a pressió reforçada amb
anell de PE-X. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de
proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Les conduccions disposaran de taps de tancament, col·locats en els punts de sortida d'aigua, fins a la recepció dels aparells
sanitaris i l'aixetam.

PROVES DE SERVEI.
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació:
CTE. DB HS Salubridad.
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de
la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA IFW010: VÀLVULA DE TALL.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Suministre e instal·lació de vàlvula de seient de llautó, de 1/2" de diàmetre, amb maneta i embellidor d'acer inoxidable . Totalment
muntada, connexionada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA ICA042: ACUMULADOR D'AIGUA A GAS, DE CONDENSACIÓ.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i instal·lació de termoacumulador a gas natural, de condensació, per al servei d'A.C.S., de terra, càmera de
combustió estanca i tir forçat, capacitat útil 460 l, diàmetre 845 mm, altura 2100 mm, potència útil 81,9 kW, amb cremador
Cyclonic, encesa electrònica, càmera de combustió, bescanviador i cuba d'acer vitrificat, aïllament tèrmic de 50 mm d'espessor
d'escuma de poliuretà lliure de CFC, envoltant de xapa vernissada en color gris metal·litzat, ànodes de magnesi, registre de
neteja, panell de control amb diagnòstic i lectura digital de la temperatura i l'estat, vàlvula de buidatge i grup de seguretat, 
sense incloure el conducte per l'evacuació dels productes de la combustió que enllaça l'acumulador amb la xemeneia. Inclús
suport i ancoratges de fixació a parament vertical, claus de tall d'esfera, vàlvula de seguretat i tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua
com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que el parament suport es troba completament acabat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat
amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
L'acumulador serà accessible.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA ICB011: CAPTADOR SOLAR TÈRMIC PER A INSTAL·LACIÓ
COL·LECTIVA, SOBRE COBERTA INCLINADA.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'instal·laran maneguets electrolítics entre metalls de diferent potencial.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i instal·lació de captador solar tèrmic format per bateria de 3 mòduls, compost cadascun d'ells d'un captador
solar tèrmic pla, amb panell de muntatge vertical de 1135x2115x112 mm, superfície útil: 2,1 m², rendiment òptic: 0,75 i coeficient
de pèrdues primari 3,993 W/m²K, segons UNE-EN 12975-2, compost de: panell de vidre temperat de baix contingut en ferro
(solar granulat), de 3,2 mm d'espessor i alta transmitància (92%); estructura del darrere en safata de polietilè reciclable resistent
a la intempèrie (resina ABS); bastidor de fibra de vidre reforçada amb polímers; absorbidor de coure amb revestiment selectiu
de crom negre d'alt rendiment; graella de 8 tubs de coure soldats en omega sense metall d'aportació; aïllament de llana mineral
de 60 mm d'espessor i unions mitjançant maneguets flexibles amb abraçadores d'ajustament ràpid, col·locats sobre estructura
suport per coberta inclinada. Inclús accessoris de muntatge i fixació, conjunt de connexions hidràuliques entre captadors solars
tèrmics, líquid de reblert per a captador solar tèrmic, vàlvula de seguretat, purgador, vàlvules de tall i altres accessoris. Totalment
muntat, connexionat i provat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que la zona d'ubicació està completament acabada i
exempta de qualsevol tipus de material sobrant de treballs efectuats amb anterioritat.

AMBIENTALS.
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig del conjunt. Col·locació de l'estructura de suport. Col·locació i fixació dels panells sobre l'estructura suport. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. Ompliment del circuit.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Tots els components de la instal·lació quedaran nets de qualsevol resta de brutícia i degudament senyalitzats.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. Es mantindran tapats els captadors fins la seva posada en funcionament.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA IGA010: ESCOMESA DE GAS.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i instal·lació de l'escomesa de gas que uneix la xarxa de distribució de gas de l'empresa subministradora o la clau de
sortida en el cas de dipòsits d'emmagatzematge de gasos liquats del petroli (GLP) amb la clau d'escomesa, formada per canonada
soterrada de 8 m de longitud de polietilè d'alta densitat SDR 11, de 63 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la
rasa prèviament excavada, amb els seus corresponents accessoris i peces especials, collarí de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa
general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa i clau d'escomesa formada per vàlvula d'esfera de llautó
niquelat de 2 1/2" de diàmetre col·locada mitjançant unió roscada, situada juntament a l'edificació, fora dels límits de la
propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 40x40x40 cm, col·locada sobre solera de formigó en massa
HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor i tancada superiorment amb tapa de PVC. Inclús demolició i aixecat del ferm existent, posterior
reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I i connexió a la xarxa. Sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment
muntada, connexionada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Instal·lació: Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte. Es tindran en compte les separacions mínimes de
l'escomesa amb altres instal·lacions.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que puguin
tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació de forats per connexionat de
tubs. Entroncament i rejuntat dels tubs a l'arqueta. Col·locació de la tapa i els accessoris. Presentació en sec de canonades i
peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de canonades. Muntatge de la clau d'escomesa. 
Empalmament de l'escomesa amb la xarxa de distribució de gas. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La escomesa serà estanca. La instal·lació tindrà resistència mecànica.

PROVES DE SERVEI.
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació: UNE 60311. Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de operación
hasta 5 bar

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA IGI020: INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE GAS EN LOCAL.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'evitarà el contacte directe entre metalls de diferent potencial.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Instal·lació interior de gas en local, amb dotació per 2 aparells, realitzada amb canonada de coure, amb beina plàstica, que connecta la
clau de local privat (no inclosa en aquest preu) amb cadascun dels aparells a gas, composta dels següents trams: tram comú de 42 mm
de diàmetre i 10 m de longitud i 2 ramificacions a cada consum, de 22 mm de diàmetre i 8 m de longitud i de 22 mm de diàmetre
i 7 m de longitud. Fins i tot claus mascle-mascle de connexió d'aparell per al tall de subministrament de gas, amb pota i connexions per
junta plana, p/p de pasta de reblert i elements de subjecció, col·locats mitjançant soldadura per capil·laritat. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Instal·lació:

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 011.
UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5
bar. Parte 4: Diseño y construcción.
Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.

DEL CONTRACTISTA.
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores de gas autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. Col·locació de la beina. Col·locació i fixació de
canonades i claus. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI.
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP)
inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA IOD001: CENTRAL DE DETECCIÓ AUTOMÀTICA D'INCENDIS,
CONVENCIONAL.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i instal·lació de central de detecció automàtica d'incendis, convencional, microprocessada, de 4 zones de
detecció, amb caixa metàl·lica i tapa de ABS, amb mòdul d'alimentació, rectificador de corrent i carregador de bateria, panell de
control amb indicador d'alarma i avaria i commutador de tall de zones. Inclús bateries. Totalment muntada, connexionada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Instal·lació:

CTE. DB HS Salubridad.
Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA.
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig. Fixació al parament. Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció. Col·locació i connexionat de les bateries.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La central de detecció d'incendis serà accessible.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA IOD002: DETECTOR CONVENCIONAL.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i instal·lació de detector òptic de fums convencional, de ABS color blanc, model DOH2 "GOLMAR", format per
un element sensible a fums clars, per alimentació de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell,
sortida per pilot de senyalització remota i base universal. Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Instal·lació:

CTE. DB HS Salubridad.
Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA.
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig. Fixació de la base. Muntatge del detector. Connexionat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA IOX010: EXTINTOR.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge.
Totalment muntat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Instal·lació:

CTE. DB HS Salubridad.
Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA.
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig de la situació de l'extintor. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
L'extintor quedarà totalment visible. Portarà incorporat la seva corresponent placa identificativa.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA ILI020: REGISTRE DE PRESA.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i instal·lació de registro de toma, realitzat mitjançant caixa universal encastada proveïda de tapa cega en previsió de
nous serveis, per BAT o presa d'usuari. Inclús accessoris, peces especials i fixacions. Totalment muntada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Instal·lació: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA IAV020: PORTER ELECTRÒNIC INDIVIDUAL.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Instal·lació d'equip de porter electrònic per habitatge unifamiliar compost de: placa exterior de carrer amb polsador de trucada, 
alimentador, obreportes i telèfon. Inclús un telèfon addicional, cablejat i caixes. Totalment muntat, connexionat i posada en
funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Instal·lació de tubs, caixes de derivació i conductors de senyal i elèctrics. Col·locació de telèfons i repetidors de trucada interiors. 
Col·locació de la placa exterior. Col·locació d'obraportes. Col.locació de l'alimentador. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El muntatge d'equips i aparells serà adequat. Les canalitzacions tindran resistència mecànica. Els circuits i elements quedaran
convenientement identificats.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA SVB010: BANC DE FUSTA PER A VESTUARI.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de banc per a vestuari amb respatller, penja-robes, altell i sabater, de 1000 mm de longitud, 380 mm
de profunditat i 1810 mm d'alçada, format per seient de tres llistons, respatller d'un llistó, penja-robes d'un llistó amb tres
penjadors metàl·lics, altell d'un llistó i sabater de dos llistons, de fusta vernissada de pi de Flandes, de 90x20 mm de secció,
fixats a una estructura tubular d'acer, de 35x35 mm de secció, pintada amb resina d'epoxi/polièster color blanc. Inclús 
accessoris de muntatge i elements d'ancoratge a parament vertical. Totalment muntat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig. Muntatge, col·locació i fixació del banc.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La fixació serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA UJA050: APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Aportació de terra vegetal garbellada, suministrada a granel i estesa amb mitjans mecànics, mitjançant retroexcavadora, en capes
de gruix uniforme i sense produir danys a les plantes existents. Inclús p/p de perfilat del terreny, senyalització i protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que el condicionament previ del terreny ha estat realitzat i, si la superfície final és drenant, que té els pendents
adequats per a l'evacuació d'aigües.

AMBIENTALS.
Se suspendran els treballs quan plogui o neu.

FASES D'EXECUCIÓ.
Aplec de la terra vegetal. Estès de la terra vegetal. Senyalització i protecció del terreny.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
S'evitarà el pas de persones i vehicles sobre la terra vegetal aportada.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA UJP010: ARBRE.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament, obertura de cadolla de 60x60x60 cm per mitjans mecànics i plantació d'Auró (Acer negundo), subministrat en
contenidor. Inclús p/p d'aportació de terra vegetal seleccionada i garbellada, substrats vegetals fertilitzats, formació
d'escossell, colocació d'aspre i primer reg.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a sembrar.  Es comprovarà que la
seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació de tutor. Primer rec.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Tindrà arrel al terreny.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA UXH010: ENRAJOLAT DE CAIRONS DE FORMIGÓ.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de paviment per a ús privat en zona de parcs i jardins, de rajola de formigó per exteriors, acabat
superficial de la cara vista: texturitzat, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 7, classe de
desgast per abrasió H, format nominal 50x50x4 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades picat de pitxell amb morter de
ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per 
solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm d'espessor, abocada des de camió amb estès i vibrat manual amb
regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat executada segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR >
5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les
als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb sorra silícia de mida 0/2 mm i/o
producte recomanat pel fabricant, seguint les instruccions d'aquest.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució:

CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m².
No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició
s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de morter. Humectació de
les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i
les juntes. Reblert dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació del material sobrant de la superfície, mitjançant
escombrat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Formarà una superfície plana i uniforme i s'ajustarà a les alineacions i rasants previstes. Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Després de finalitzar els treballs de pavimentació, es protegirà enfront del trànsit durant el temps indicat pel Director d'Execució de l'obra.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 1,5 m².



UNITAT D'OBRA UMB020: BANC DE FUSTA.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de banc amb respatller de fusta, de taules de fusta tropical, de 300 cm de longitud, pintat i
envernissat, amb suports de fundició d'alumini, fixat amb tacs i cargols d'acer a una superfície suport (no inclosa en aquest
preu). Totalment muntat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La fixació serà adequada. Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops, pluges, gelades i temperatures elevades.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA PYA010: AJUDES DE PALETA.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per la correcta
execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general
d'alimentació, centralizació de contadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, en edifici d'altres utilitats, 
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura
de buits en envans, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL CONTRACTISTA.
Abans de començar els treballs, coordinarà els diferents oficis que han d'intervenir

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions.  
Col.locació de passa-canonades. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal.
Lacions.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Adequada finalització de la unitat d'obra.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA PYA015: NETEJA PERIÒDICA D'OBRA.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó ordinari dedicades a la neteja periòdica de l'obra, en habitatge
unifamiliar, després de la terminació dels diferents oficis que intervenen durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja en el
seu preu.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que no s'estan realitzant treballs en la zona a netejar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Treballs de neteja.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La zona de treball quedarà en condicions adequades per a continuar les obres.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA PYA020: NETEJA FINAL D'OBRA.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Neteja final d'obra en habitatge unifamiliar, amb una superfície construïda mitja de 90 m², incluint els treballs d'eliminació de la sucietat
i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherids en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que no queden treballs pendents.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Treballs de neteja.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
No quedaran taques ni restes d'obra o cualsevol altre material.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA XTR010: ASSAIGS DE MATERIALS DE REBLERT.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de sòl adequat. Assaigs a laboratori acreditat en l'àrea tècnica
corresponent, sobre una mostra agafada en obra: anàlisis granulomètric segons UNE 103101; límits d'Atterberg segons UNE
103103 i UNE 103104; Proctor Modificat segons UNE 103501; C.B.R. segons UNE 103502; contingut de matèria orgànica segons
UNE 103204; contingut en sals solubles segons UNE 103205. Assaigs "in situ": densitat i humitat segons ASTM D6938; placa de
càrrega segons UNE 103808. Fins i tot desplaçament a obra i redacció d'informe tècnic amb especificació de cadascun dels resultats
obtinguts per a la selecció i control del material de reblert.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Selecció i control: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIÓ.
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització d'assaigs a laboratori. Realització d'assaigs "in situ". Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.



UNITAT D'OBRA XEH010: ASSAIG DE CONSISTÈNCIA I RESISTÈNCIA DEL FORMIGÓ.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, agafada en obra segons 
UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit
mitjançant control estadístic amb fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del mateix lot segons
UNE-EN 12390-2, escairament i ruptura a compressió de les mateixes segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot desplaçament a obra,
presa de mostra i informe de resultats.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Control del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIÓ.
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.



UNITAT D'OBRA XEB020: ASSAIG DE BARRES D'ACER CORRUGAT DE CADA DIÀMETRE.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Assaig a realitzar en laboratori acreditat en el àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de una barra d'acer corrugat de cada
diàmetre diferent, agafada en obra, per la determinació de les següents característiques mecàniques: límit elàstic, càrrega de ruptura,
allargament de ruptura i allargament sota càrrega màxima segons UNE-EN ISO 15630-1. Fins i tot desplaçament a obra, presa de
mostra i informe de resultats.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Control de l'acer: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIÓ.
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.



UNITAT D'OBRA XAM010: ASSAIG DE MORTER FRESC.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de morter fresc, agafada en obra segons 
UNE-EN 1015-2, per a la determinació de les següents característiques: consistència segons UNE-EN 1015-3. Fins i tot desplaçament
a obra i informe de resultats.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIÓ.
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.



UNITAT D'OBRA XMS020: ASSAIG NO DESTRUCTIU DE SOLDADURES EN ESTRUCTURES
METÀL·LIQUES.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
L'assaig mitjançant partícules magnètiques es realitzarà únicament en materials ferromagnètics.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una unió soldada en estructura metàl·lica,
mitjançant partícules magnètiques per a la determinació de les imperfeccions superficials de la unió, segons UNE-EN 1290. Fins i
tot desplaçament a obra i informe de resultats.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIÓ.
Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig realitzat.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA XPB010: ASSAIG DE BLOCS DE FORMIGÓ.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de bloc de formigó, agafada en obra, per la
determinació de les següents característiques: dimensions i comprovació de la forma segons UNE-EN 772-16 i UNE-EN 772-20. Fins
i tot desplaçament a obra i informe de resultats.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIÓ.
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.



UNITAT D'OBRA XLL010: ASSAIG DE MAONS CERÀMICS PER REVESTIR.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de maó ceràmic per revestir, agafada en obra,
per la determinació de les següents característiques: tolerància dimensional, forma i aspecte segons UNE 67030 i UNE-EN 772-16.
Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIÓ.
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització del assaig Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.



UNITAT D'OBRA XAY010: ASSAIG DE GUIX O ESCAIOLA.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de guix o escaiola agafada en obra per a la
determinació de les següents característiques: índex de puresa segons UNE 102032. Fins i tot desplaçament a obra i informe de
resultats.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIÓ.
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.



UNITAT D'OBRA XLR010: ASSAIG DE REVESTIMENT CERÀMIC.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de revestiment ceràmic, agafada en obra, per
a la determinació de les següents característiques: característiques dimensionals i aspecte superficial segons UNE-EN ISO 10545-2.
Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIÓ.
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.



UNITAT D'OBRA XRI080: PROVA DE SERVEI FINAL DE LA XARXA INTERIOR DE
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Es coordinarà amb la prova final de la xarxa interior d'evacuació d'aigües residuals quan les circumstàncies ho permetin, ja que
l'evacuació de l'aigua emprada a la prova de la xarxa interior de subministrament d'aigua facilitarà la realització de la prova d'evacuació
d'aigües residuals.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar el correcte funcionament d'un grup
d'instal·lacions particulars juntament amb la instal·lació general de subministrament d'aigua de la qual depenen, en condicions de
simultaneïtat. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la xarxa de subministrament d'aigua està instal·lada i totalment acabada, amb els seus components
específics i accessoris correctament connectats per al seu normal funcionament.  Es comprovarà que la xarxa d'evacuació
d'aigües residuals està totalment acabada per recollir i evacuar totes les aigües emprades durant la prova.

FASES D'EXECUCIÓ.
Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la prova realitzada.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA XRI120: PROVA DE SERVEI FINAL DE LA XARXA INTERIOR
D'EVACUACIÓ.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Es coordinarà amb la prova de servei final de la xarxa interior de subministrament d'aigua quan les circumstàncies ho permetin, ja que
l'evacuació de l'aigua emprada en la mateixa facilitarà la realització de la prova d'evacuació d'aigües residuals.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar el correcte funcionament de la xarxa
interior d'evacuació d'aigües residuals que connecta amb la xarxa general de sanejament en un punt, en condicions de
simultaneïtat dels aparells sanitaris, amb els taps de desguàs retirats. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la xarxa d'evacuació d'aigües residuals està instal·lada i totalment acabada, amb els seus components
específics i accessoris correctament connectats per al seu normal funcionament.  Es comprovarà que la xarxa de
subministrament d'aigua està totalment acabada per poder proporcionar el cabal d'aigua necessari durant la prova.

FASES D'EXECUCIÓ.
Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la prova realitzada.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA YSC010: TANCAMENT DEL SOLAR.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament, muntatge i desmuntatge de tanca realitzada amb plafons prefabricats de xapa cega galvanitzada de 2,00 m
d'alçària i 1 mm d'espessor, amb protecció contra la intempèrie i suports del mateix material tipus Omega, separats cada 2 m
(amortitzable en 5 usos). Inclús p/p d'excavació, formigonat del pou amb formigó en massa HM-20/B/20/I i porta d'accés de xapa
galvanitzada de 4,00x2,00 m.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig dels recolzaments. Excavació i obertura manual dels pous. Col·locació, alineat i aplomat dels suports. Formigonat del pou. 
Aplomat i alineat dels suports. Col·locació dels accesoris de fixació. Muntatge i posterior desmuntatge d'accés, tanca i accessoris.



UNITAT D'OBRA YPC010: LLOGUER DE CASETA PREFABRICADA.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), composta per: estructura
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat,
tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb
PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets. Segons R.D. 486/97.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ.
Muntatge, instal·lació i comprovació.



UNITAT D'OBRA YCB010: BARANA DE PROTECCIÓ.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament, muntatge i desmuntatge de barana de protecció de perímetre de forjats, composta per "guardacuerpos" de
seguretat telescòpics col·locats cada 2,5 m (amortitzables en 8 usos), fixats per serratge al forjat, passamans i travesser
intermedi format per barana de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 2,5 m de longitud (amortitzable en 10 usos) i entornpeu
metàl·lic de 3 m de longitud (amortitzable en 10 usos). Segons R.D. 486/97.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ.
Col·locació, instal·lació i comprovació. Desmuntatge posterior.



UNITAT D'OBRA YSS010: SENYAL DE SEGURETAT.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició i obligació, circular, normalitzada, Ø=50 cm, (amortitzable en 5
usos), amb cavallet tubular (amortitzable en 5 usos). Segons R.D. 485/97.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ.
Muntatge. Desmuntatge posterior.



UNITAT D'OBRA YMM010: FARMACIOLA D'URGÈNCIA.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta d'obra, amb els continguts mínims obligatoris, instal·lat en el vestuari.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replantig i traçat en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops.



UNITAT D'OBRA YCL110: LÍNIA D'ANCORATGE HORITZONTAL PERMANENT, DE CABLE
D'ACER, SENSE AMORTIDOR DE CAIGUDES.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i instal·lació de sistema de protecció contra caigudes d'alçada mitjançant línia d'ancoratge horitzontal permanent, de
cable d'acer, sense amortidor de caigudes, de 10 m de longitud, classe C, composta per 2 ancoratges terminals d'aliatge d'alumini
L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-poliéster; 1 ancoratge intermedi d'aliatge d'alumini L-2653 amb
tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-poliéster; cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7
cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem oposat; conjunt de tres subjectacables i
un guardacable; protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús fixacions mecàniques
d'ancoratges mitjançant tacs químics, volanderes i cargols d'acer. Totalment muntada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució: UNE-EN 795. Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL CONTRACTISTA.
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig. Col·locació i fixació dels ancoratges. Estesa del cable. Col·locació de complements.



UNITAT D'OBRA YFF010: REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, considerant una reunió de dues hores. El Comité estarà compost per un
tècnic qualificat en materia de Seguretat i Salud amb categoria d'encarregat d'obra, dos treballadors amb categoria d'oficial de
2a, un ajudant i un vigilant de Seguretat i Salud amb categoria d'oficial de 1a.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.



UNITAT D'OBRA YFF020: HORA DE XERRADA PER FORMACIÓ.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Tècnic qualificat que pertany a una empresa assessora
en Seguretat i Prevenció de Riscos. Inclús p/p de pèrdua d'hores de treball per part dels treballadors assistents a la xerrada, considerant
una mesura de sis persones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.



UNITAT D'OBRA YMR010: RECONEIXEMENT MÈDIC ANUAL.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador. Inclús p/p de pèrdua d'hores de treball per part del treballador de l'empresa, degut al
desplaçament des del centre de treball al Centre Mèdic (Mutua d'Accidents) per a realitzar el pertinent reconeixement mèdico.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.



UNITAT D'OBRA YIC010: CASC.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament de casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra objectes durs i
immòbils, amortitzable en 10 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.



UNITAT D'OBRA YIP010: CALÇAT DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I TREBALL.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament de parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins
a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 2 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.



UNITAT D'OBRA YIM010: PARELL DE GUANTS.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a l'abrasió,
al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.



UNITAT D'OBRA YIO010: JOC D'ORELLERES.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap mitjançant un
arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 15 dB, amortitzable en 10 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.



UNITAT D'OBRA YIU020: ROBA DE PROTECCIÓ PER A TREBALLS EXPOSATS AL FRED O
A LA PLUJA.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament de granota de protecció per a treballs exposats al fred, sotmesos a una temperatura ambient fins -5°C,
amortitzable en 5 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.



UNITAT D'OBRA YIJ010: PROTECTOR OCULAR.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura d'ulleres
convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.



UNITAT D'OBRA YIJ010: PROTECTOR OCULAR.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament de pantalla de protecció facial, per a soldadors, amb armadura opaca i espiell fix, de subjecció manual i amb
filtres de soldadura, amortitzable en 5 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.



UNITAT D'OBRA YIV010: EQUIP DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA (EPR), FILTRANT NO
ASSISTIT.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament d'equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit, compost per una mascareta, de mitja màscara, que
cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient,
amortitzable en 3 usos i un filtre contra partícules, d'eficàcia baixa (P1), amortitzable en 3 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.



UNITAT D'OBRA PTZ020: FULLA DE PARTICIÓ INTERIOR DE FÀBRICA DE BLOC DE
FORMIGÓ PER A REVESTIR.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació de fulla de partició interior de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, 40x20x20 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment M-7,5. Fins i tot p/p d'aplomat i rebut de cèrcols i precèrcols,
minvaments i trencaments.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució:

CTE. DB HE Ahorro de energía.
CTE. DB HR Protección frente al ruido.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície
major de 3 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, i que es disposa en obra dels bastiments i bastiments de
base de portes i armaris.

AMBIENTALS.
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat i
anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris.  Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades
a nivell. Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i bastiments base.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una composició uniforme en tota
la seva alçada i bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà l'obra recent executada enfront de l'aigua de pluja. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en
el càlcul.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els
buits de superfície major de 3 m².



UNITAT D'OBRA EAT030: ACERO EN CORRETGES METÀL·LIQUES.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i muntatge d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 S235JRC, en perfils conformats en fred, peces simples de les sèries C o
Z, per a formació de corretges sobre les que es recolzarà la xapa o panell que actuarà com coberta (no inclosa en aquest preu), i
quedaran fixades a les encavallades mitjançant cargols normalitzats. També p/p d'accessoris i elements d'ancoratge.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució:

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL CONTRACTISTA.
Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura, basat en les
indicacions del Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges sobre les encavallades. Aplomat i anivellació
definitius. Resolució de les seves fixacions a les encavallades

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA EPE010: TRAM D'ESCALA PREFABRICAT.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de tram d'escala prefabricat de formigó, de 1,80 m de longitud en projecció horitzontal del tir d'escala.
Inclús esglaons, ancoratges, muntatge mitjançant grua i estintolaments necessaris.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Muntatge: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície mesurada per el seu intradós en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig de les lloses sobre les bigues o murs. Hissat i presentació de les lloses mitjançant grua. Ajust a la seva posició
correcta i anivellació. Formació de la unió amb els elements de recolzament. Ompliment i segellat de juntes.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà, en veritable magnitud, pel intradós, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA UFR010: FERM RÍGID.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació de ferm rígid per a tràfic pesat T42 sobre esplanada E2, compost per: capa de 18 cm d'espessor de formigó HF-4,0,
resistència a flexotracció a vint-i-vuit dies (28 d) de 4,0 MPa, amb ciment de classe resistent 32,5 N, dosificació de ciment >= 300
kg/m³ de formigó fresc, relació ponderal d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46, grandària màxima de l'àrid gruixut < 40 mm, coeficient de
Los Àngeles de l'àrid gruixut < 35; juntes longitudinals amb barres d'unió d'acer B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diàmetre i 80
cm de longitud, col·locades a una separació d'1 m; juntes transversals cada 3,5 m; curat amb pintura filmògena; segellat de
juntes amb cordó sintètic i masilla de dos components de quitrà.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució:

Norma 6.1-IC. Secciones de firme, de la Instrucción de carreteras.
PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de
Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi de les característiques del sòl natural sobre el què s'actuarà i s'ha procedit a la
retirada o desviament de serveis, tals com línies elèctriques i canonades de proveïment d'aigua i de clavegueram.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Estudi i obtenció de la fórmula de treball del formigó de ferm. Preparació de la superfície de seient per a l'abocament del formigó
de ferm. Fabricació del formigó de ferm. Transport del formigó de ferm. Col·locació dels elements de guia i acondicionament dels
camins de rodadura per a la pavimentadora. Col·locació dels elements de les juntes del formigó de ferm. Posada en obra del
formigó de ferm. Execució de juntes en fresc en el formigó de ferm. Finalització de la capa del formigó de ferm. Numeració i
marcat de lloses en el formigó de ferm. Curat del formigó de ferm. Execució de juntes serrades en el formigó de ferm. Segellat de
les juntes en el formigó de ferm. Tram de prova per al formigó de ferm.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Tindrà resistència.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA RSS020: PAVIMENT DE LINÒLEUM EN ROTLLO.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es col·locaran paviments de linòleum en locals humits ni en locals on es manipulin àlcalis, dissolvents aromàtics o cetones.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de paviment de linòleum, de 2,5 mm d'espessor, amb tractament antiestàtic, acabat llis, en color a
escollir, subministrat en rotllos de 2000x20000x2,5 mm; subministrat en rotllos de 200 cm d'amplària; pes total: 3000 g/m²;
classificació UPEC: U4 P3 E1 C2; classificació a l'ús, segons UNE-EN 685: classe 23 per a ús domèstic; classe 34 per a ús
comercial; classe 42 per a ús industrial; reducció del soroll d'impactes 6 dB, segons UNE-EN ISO 140-8; resistència al foc Cf1
S1, segons UNE-EN 13501-1, fixat amb adhesiu de contacte a base de resines acríliques en dispersió aquosa (250 g/m²), sobre capa
fina d'anivellació no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de replanteig, talls, aplicació de l'adhesiu mitjançant espàtula dentada, soldat
d'unió i junts entre rotllos amb cordó termofusible, resolució de trobades, junts perimetrals i junts de dilatació de l'edifici, eliminació i
neteja del material sobrant i neteja final del paviment.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució:

CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
NTE-RSF. Revestimientos de paramentos: Flexibles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que el suport està sec, presentant una humitat inferior al 3%, net, amb la planeitat i nivell previstos i sense
esquerdes, i que els buits oberts a l'exterior es troben tancats.

AMBIENTALS.
En el moment de la seva instal·lació la temperatura ambient estarà compresa entre 15°C i 20°C, la temperatura mínima del
suport haurà de ser de 10°C i la humitat relativa estarà compresa entre el 50% i el 60%.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del paviment. Soldat d'unió i junts entre rotllos. Eliminació i
neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte i quedarà degudament protegit durant el transcurs de l'obra. No
presentarà junts escrostonats, taques d'adhesiu ni altres defectes superficials, no existiran bosses, ni ressalts entre les làmines.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
No es podrà transitar sobre el paviment durant les 24 hores següents a la seva col·locació.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m².



UNITAT D'OBRA UXA030: ENRAJOLAT DE LLAMBORDES DE PEDRA NATURAL.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació de paviment mitjançant col·locació flexible, en exteriors, de llamborda de granit Silvestre GT "LEVANTINA", de
100x100x100 mm, amb cantells bisellats i acabat serrat en la cara vista, color gris clar amb tons de crema i blanc, aparellat a 
matajunta, sobre una capa de sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, el gruix final del qual, una vegada col·locades les llambordes i
vibrat el paviment amb safata vibrant, serà uniforme i estarà comprès entre 3 i 5 cm, deixant entre ells una junta de separació
entre 2 i 3 mm, pel seu posterior reblert amb sorra natural, fina, seca i de granulometria compresa entre 0 i 2 mm. Tot allò
realitzat sobre ferm compost per: base flexible de tot-u natural, de 20 cm d'espessor, amb estès i compactat al 100% del Proctor
Modificat, executada segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada formada per el terreny natural adequadament compactat
fins arribar a una capacitat portant mínima definida per el seu índex CBR (5 <= CBR < 10). Inclús p/p de ruptures, talls a realitzar per
ajustar-los als cantells del confinament (no inclosos en aquest preu) i a les intrusions existents en el paviment, acabaments i
peces especials.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures
com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures
general.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi de les característiques del sòl natural sobre el què s'actuarà i s'ha procedit a la
retirada o desviament de serveis, tals com línies elèctriques i canonades de proveïment d'aigua i de clavegueram.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig de mestres i nivells. Preparació de l'esplanada. Estès i compactació de la base. Estesa i compactació de la base. 
Execució de la base. Estesa i anivellament de la capa de sorra. Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i
vibrat del paviment. Neteja.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Tindrà planeitat. La evaquació d'aigües serà correcta. Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront del trànsit, pluges, gelades i temperatures elevades.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA UME010: PAPERERA METÀL.LICA.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de paperera d'acer electrozincat, amb suport vertical, de tipus basculant amb clau, boca circular, de
60 litres de capacitat, de xapa perforada de 1 mm d'espessor pintada amb pintura de poliéster color dimensions totals
785x380x360, amb tacs i cargols d'acer a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Totalment muntada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La fixació serà adequada. Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops, pluges, gelades i temperatures elevades.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA EPF010: LLOSA ALVEOLAR PREFABRICADA DE FORMIGÓ PRETESAT.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de plaques alveolars de 20 cm de cantell i de 100 a 120 cm d'amplada amb moment flector últim de 3
kN·m/m, per a formació de forjat de cantell 20 cm, amb altura lliure de planta d'entre 4 i 5 m, recolzat directament sobre bigues de
cantell o murs de càrrega (no inclosos en aquest preu); acer B 500 S en zona de negatius, quantia 4 kg/m² i formigó armat
HA-25/B/12/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot en replé de juntes entre plaques i zones d'enllaç amb recolzaments. Fins
i tot p/p de talls longitudinals paral·lels als laterals de les plaques; talls transversals oblics, ranura, trepants i formació de buits, muntatge
mitjançant grua i fitacions necessàries. Sense incloure repercussió de recolzaments ni suports.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprobarà les condicions dels elements de recolzament de les plaques en funció de la seva naturalesa i es tindrà especial
compte en el seu replantejament.

AMBIENTALS.
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient
superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA.
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el
formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització
per escrit del Director d'Execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig de la geometria de la planta. Montatge de les lloses. Enllaç del forjat amb els seus suports. Talls, trepant i forats. 
Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Reparació
de defectes superficials.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues. La superfície quedarà uniforme i sense irregularitats.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².



UNITAT D'OBRA SVT010: TAQUILLA DE TAULER AGLOMERAT.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de taquilla modular per a vestuari, de 300 mm d'amplada, 500 mm de profunditat i 1800 mm
d'alçada, de tauler aglomerat hidròfug, acabat amb revestiment de melamina formada per dues portes de 900 mm d'altura,
laterals, prestatges, sostre, divisió i terra de 16 mm d'espessor, i fons perforat per a ventilació de 4 mm d'espessor. Inclús
elements de fixació, potes regulables de PVC, panys de relliscada, claus, plaques de numeració, frontisses antivandàliques
d'acer inoxidable i barres per penjar d'alumini amb penjadors antilliscants d'ABS. Totalment muntada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de l'armariet.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La fixació serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA SAU010: URINARI DE PORCELLANA SANITÀRIA "ROCA".

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es prendran les
següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els
elements metàl·lics i el guix.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i instal·lació d'urinari de porcellana sanitària esmaltada, amb alimentació vista i desguàs sifònic encastat, sèrie
Mural "ROCA", color blanc, de 330x460 mm, equipat amb aixeta temporitzada, Sprint "ROCA", model 5A9224C00, acabat crom,
de 92x50 mm. Fins i tot connexió a la xarxa d'aigua freda i a la xarxa d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb silicona.
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que el parament suport està completament acabat i que les instal·lacions d'aigua freda, d'aigua calenta i de
salubritat estan acabades.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació dels elements de fixació subministrats pel
fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. 
Connexió a la xarxa d'aigua freda. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de juntes.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Quedarà anivellat en ambdues direccions, en la posició prevista i fixat correctament. Es garantirà l'estanqueïtat de les connexions
i el segellat de les juntes.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
L'aparell sanitari es precintarà, quedant protegit de materials agressius, impactes i brutícia, i evitant-se la seva utilització. No se sotmetrà
a càrregues per a les quals no està dissenyat, ni es manejaran elements durs ni pesats al seu voltant, per evitar que es produeixin
impactes sobre la seva superfície.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.



UNITAT D'OBRA UXB020: VORADA.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de peces de vorera recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada peatonal A1 (20x14) cm,
classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm2).
Longitud de vorera 50 cm, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, per a ús en zones de vianants. Tot allò realitzat sobre ferm compost
per base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de gruix uniforme de 20 cm i ample de 10 cm a cada costat del vorera, abocada des
de camió, estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre
explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de topalls o contraforts de 1/3 i 2/3
de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments
flexibles, rebut amb morter M-5 de consistència seca i posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment M-5.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació de les peces,
incloent-hi topalls o contraforts. Replé de juntes amb morter de ciment.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El conjunt serà monolític i quedarà alineat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront del trànsit, pluges, gelades i temperatures elevades.

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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2.3 Sobre verificacions en l’edifici acabat 



1.- PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS EN L'EDIFICI ACABAT
D'acord amb l'article 7.4 del CTE, a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves
diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin
establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per
part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la Direcció Facultativa i les
exigides per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals
s'especifica detalladament en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material
(PEM) del projecte.

C FONAMENTACIONS
Segons el CTE DB SE C, en el seu apartat 4.6.5, abans de la posada en servei de l'edifici s'ha de
comprovar, per part del Director d'Execució de l'Obra, que:

La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte.
No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles.
Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el projecte o el Director
d'Obra.
No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de
fonamentació, o creat zones verdes el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot
en terrenys expansius.

Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de construcció, per
part de l'empresa constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11 i 20
plantes) i C-4 (conjunts monumentals o singulars i edificis de més de 20 plantes), mitjançant l'establiment
per part d'una organització amb experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent,
d'un sistema d'anivellació per controlar l'assentament a les zones més característiques de l'obra, en les
següents condicions:

El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de manera que pugui
considerar-se com a immòbil durant tot el període d'observació.
El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En el cas que la
superestructura es recolzi sobre murs, es preveurà un punt d'observació cada 20 m de longitud, com a
mínim. En qualsevol cas, el nombre mínim de referències d'anivellació serà de 4. La precisió de
l'anivellació serà de 0,1 mm.
La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de la
fonamentació. És recomanable efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al final de la
mateixa, i en acabar els envans de cada dues plantes.
El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra.

E ESTRUCTURES
Un cop finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, en entrar en càrrega es comprovarà visualment el
seu eficaç comportament, per part de la Direcció d'Execució de l'Obra, verificant que no es produeixen
deformacions no previstes en el projecte ni apareixen esquerdes en els elements estructurals.
En cas contrari i quan s'apreciï algun problema, s'han de realitzar proves de càrrega, el cost de la qual serà
a càrrec de l'empresa constructora, per avaluar la seguretat de l'estructura, en la seva totalitat o d'una part
d'ella. Aquestes proves de càrrega es realitzaran d'acord amb un Pla d'Assaigs que avaluï la viabilitat de les
proves, per una organització amb experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent.

F FAÇANES
Prova d'escorrentia per comprovar l'estanqueïtat a l'aigua d'una zona de façana mitjançant simulació de
pluja sobre la superfície de prova, en el pany més desfavorable.
Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu càrrec, per comprovar l'estanqueïtat a l'aigua de
portes i finestres de la fusteria exterior dels buits de façana, en almenys un buit cada 50 m² de façana i no
menys d'un per façana, incloent les lluernes de coberta, si les hi hagués.

QA PLANES
Prova d'estanqueïtat, per part del constructor, i al seu càrrec, de coberta plana: Es taparan tots els
desguassos i s'omplirà la coberta d'aigua fins a l'alçada de 2 cm en tots els punts. Es mantindrà l'aigua
durant 24 hores. Es comprovarà l'aparició d'humitats i la permanència de l'aigua en alguna zona. Aquesta
prova s'ha de realitzar en dues fases: la primera després de la col·locació de l'impermeabilitzant i la segona
un cop acabada i rematada la coberta.
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QT INCLINADES
Prova d'estanqueïtat, per part del constructor, i al seu càrrec, de coberta inclinada: Es subjectaran sobre el
carener dispositius de reg per a una pluja simulada de 6 hores ininterrompudes. No han d'aparèixer taques
d'humitat ni penetració d'aigua durant les següents 48 hores.

I INSTAL·LACIONS
Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora,
que disposarà dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització.
Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra,
que ha de donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.
Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a
formar part de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada
equip, les dades de funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en
marxa.
Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es
sol·licitarà a l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per
l'instal·lador autoritzat o pel director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat.
Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes
proves finals, així com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes.
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