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Resum 

En el present annex es detalla el Plec de Condicions a aplicar en els diferents conceptes que 

conformen el global de l’obra de l’edifici d’oficines projectat.  
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G.1. Plec de condicions 

A continuació s’adjunta el plec de condicions a complir per totes les solucions proposades en 

l’estructura de l’edifici d’oficines projectat. 

A més, a part de definir-se les exigències bàsiques a complir segons el CTE i altres normatives 

aplicables , s’inclouen detalladament les característiques i les prescripcions per a l’execució 

de cadascuna de les diferents partides d’obra contemplades a l’Annex E dels pressupostos 

del projecte. 
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Segons figura en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat mitjançant Reial decret 314/2006, de 17 de
març, el projecte definirà les obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de
manera que pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i
altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, la següent informació continguda en el Plec
de Condicions:

Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que
s'incorporin de forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament,
les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba
en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.

Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva
execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el
projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de
l'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes
constructius. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a
l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions.

Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les
prestacions finals de l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions
sobre verificacions en l'edifici acabat, del present Plec de Condicions.
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1.- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

1.1.- Disposicions Generals

1.1.1.- Disposicions de caràcter general

1.1.1.1.- 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.

1.1.1.2.- 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.

1.1.1.3.- 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.

1.1.1.4.- 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.
Llicències i altres autoritzacions administratives.

1.1.1.5.- 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.

1.1.1.6.- 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.
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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
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.

1.1.1.7.- 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.

1.1.1.8.- 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.

1.1.1.9.- 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.

1.1.1.10.- 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.

1.1.1.11.- 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.
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1.1.1.12.- Còpia de documents

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

1.1.1.13.- 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.

1.1.1.14.- 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.

1.1.1.15.- Causes de rescissió del contracte d'obra

Es consideraran causes suficients de rescissió de contracte:

La mort o incapacitació del Contractista.
La fallida del Contractista.
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.
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.
Que el Contractista no comenci els treballs dins del termini assenyalat en contracte.
L'incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui negligència o dolenta fe, amb perjudici
dels interessos de les obres.
El venciment del termini d'execució de l'obra.
L'abandó de l'obra sense causes justificades.
La mala fe en l'execució de l'obra.

1.1.1.16.- 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.

1.1.2.- 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.

1.1.2.1.- 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.
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1.1.2.2.- 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.

1.1.2.3.- 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.

1.1.2.4.- 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.

1.1.2.5.- 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.

1.1.2.6.- 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.

1.1.2.7.- 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

1.1.2.8.- 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
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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.

1.1.2.9.- 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.

1.1.2.10.- 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.

1.1.2.11.- 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.

1.1.2.12.- 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.

1.1.2.13.- 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.

1.1.2.14.- 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.
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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.

1.1.2.15.- 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
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.

1.1.2.16.- 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.

1.1.2.17.- 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.

1.1.3.- Disposicions de les recepcions d'edificis i obres annexes

1.1.3.1.- 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.
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1.1.3.2.- 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.

1.1.3.3.- 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.

1.1.3.4.- 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.

1.1.3.5.- 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

1.1.3.6.- 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

1.1.3.7.- 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.

1.1.3.8.- 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.
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1.1.3.9.- 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.

1.2.- Disposicions Facultatives

1.2.1.- Definició i atribucions 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:

1.2.1.1.- 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.

1.2.1.2.- 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.

1.2.1.3.- 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.

1.2.1.4.- 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.
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Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d'Obra.

1.2.1.5.- 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

1.2.1.6.- 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
tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una
obra d'edificació

1.2.1.7.- 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.

1.2.2.- Agents que intervenen en l'obra segons Llei 38/99 (L.O.E.)

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.3.- Agents en matèria de seguretat i salut segons RD 1627/97

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del
projecte.

1.2.4.- 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.

1.2.5.- 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.

1.2.6.- 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.
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1.2.6.1.- 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
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.

El Promotor no podrà donar ordre d'inici de les obres fins que el Contractista hagi redactat el seu Pla de
Seguretat i, a més, aquest hagi estat aprovat pel coordinador en Matèria de Seguretat i Salut en fase
d'Execució de l'obra, deixant constància expressa en l'Acta d'Aprovació realitzada a aquest efecte.

Efectuar el denominat Avís Previ a l'autoritat laboral competent, fent constar les dades de l'obra,
redactant-lo d'acord a l'especificat en l'Annex III del RD 1627/97. Còpia del mateix haurà d'exposar-se en
l'obra de forma visible, actualitzant-lo si fos necessari.

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.

1.2.6.2.- 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
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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.

1.2.6.3.- 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.

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
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.
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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).

1.2.6.4.- 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
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.
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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.

1.2.6.5.- 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
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
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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'especifica't 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.

1.2.6.6.- 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.

1.2.6.7.- 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

1.2.6.8.- 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.
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1.2.7.- 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.

1.2.7.1.- 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.

1.3.- Disposicions Econòmiques

1.3.1.- 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.

1.3.2.- 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.
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1.3.3.- 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.

1.3.4.- Fiances

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

1.3.4.1.- 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.

1.3.4.2.- 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.

1.3.4.3.- 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

1.3.5.- 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.

1.3.5.1.- 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.

1.3.5.2.- 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.
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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.

1.3.5.3.- Pressupost d'Execució Material (PEM)

És el resultat de la suma dels preus unitaris de les diferents unitats d'obra que la componen.

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.

1.3.5.4.- 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.

1.3.5.5.- 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.
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1.3.5.6.- 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.

1.3.5.7.- 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.

1.3.5.8.- 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.

1.3.6.- 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.

1.3.7.- Valoració i abonament dels treballs

1.3.7.1.- 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
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.

1.3.7.2.- 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
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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.

1.3.7.3.- 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.

1.3.7.4.- 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.

1.3.7.5.- 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.

1.3.7.6.- 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
o de la qualitat dels materials, no s'abonarà res per ells al Contractista.

1.3.8.- Indemnitzacions Mútues

1.3.8.1.- 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.
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1.3.8.2.- Retard dels pagaments per part del Promotor

Es regularà en el contracte d'obra les condicions a complir per part d'ambdós.

1.3.9.- Diversos

1.3.9.1.- 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.

1.3.9.2.- Unitats d'obra defectuoses

Les obres defectuoses no es valoraran.

1.3.9.3.- 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.

1.3.9.4.- 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.

1.3.9.5.- 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.

1.3.9.6.- 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.

1.3.10.- 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
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
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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.

1.3.11.- 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.

1.3.12.- 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.

1.3.13.- 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.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.1.- Prescripcions sobre els materials

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del Director de l'Execució de l'Obra per al control de recepció en
obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en l'article 7.2.
del CTE, en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els
productes, equips i sistemes subministrats.

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells
s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran
acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de
complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells
materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, emès
per Organismes Tècnics reconeguts.

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà segons l'article 7.2. del
CTE:

El control de la documentació dels subministraments, realitzat d'acord amb l'article 7.2.1.

El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat, segons l'article 7.2.2.

El control mitjançant assajos, conforme a l'article 7.2.3.

Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes
les qualitats que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels
mateixos se sol·liciti l'aprovació del Director d'Execució de l'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats
del control de qualitat de l'obra.

El Contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides,
independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.

El Contractista notificarà al Director d'Execució de l'Obra, amb suficient antelació, la procedència dels
materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el Director d'Execució de l'Obra, les
mostres i dades necessàries per a decidir sobre la seva acceptació.

Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execució de l'Obra abans de la seva ocupació en obra,
sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així
mateix, encara després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el
primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots
les despeses que això ocasionés seran a càrrec del Contractista.

El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els
oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del
Contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de l'obra.

2.1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE)

El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació,
amb carácter permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents
requisits esencials:

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d'incèndi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d'utilizació.
Protecció contra el soroll.
Estalvi d'energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d'un producte de construcció indica:

Que aquest cumpleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits
esencials continguts en les Normes Armonitzades (EN) i en les GuíasDITE (Guies pel Document
d'Idoneïtat Tècnica Europeu).
Que s'ha cumplit el sistema d'evaluació de la conformitat establert per la corresponent Decisió de la
Comissió Europea.
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Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que
s'asseguri de la correcta utilització del marcat CE.

És obligació del Director de l'Execució de l'Obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats
pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes
en el Real Decret 1630/1992 pel qual es transposa al nostre ordenament legal la Directiva de Productes de
Construcció 89/106/CEE.

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària.

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:

En el producte propiament dit.
En una etiqueta adherida al mateix.
En el seu envàs o embalatge.
En la documentació comercial que l'acompanya.

Les lletres del símbol CE es realitzen segons el dibuix adjunt i han de tenir una dimensió vertical no inferior
a 5 mm.

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie
d'inscripcions complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes
armonitzades i Guíes DITE per cada familia de productes, entre les que s'inclouen:

el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)
el nom comercial o la marca distintiva del fabricant
la direcció del fabricant
el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica
les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
el nombre de la norma armonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres de totes
elles
la designació del producte, el seu ús previst i la seva designaciónormalitzada
informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves
especificacions tècniques

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o
composició especial, havent de cumplir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.
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Exemple de marcat CE:

Símbol

0123 Nº d'organisme notificat

Empresa Nombre del fabricant

Direcció registrada Direcció del fabricant

Fàbrica Nombre de la fàbrica

Any Dos últimes xifres de l'any

0123-CPD-0456 Nº del certificat de conformitat CE

EN 197-1 Norma armonitzada

CEM I 42,5 R Designació normalitzada

Límit de clorurs (%)
Límit de pèrdues per calcinació de cendres (%)
Nomenclatura normalitzada d'additius

Informació addicional

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no
determinada" (PND).

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a
una determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.

2.1.2.- Formigons

2.1.2.1.- Formigó estructural

2.1.2.1.1.- 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.

2.1.2.1.2.- Recepció i control

Previament a efectuar la comanda del formigó s'ha de planificar una sèrie de tasques, amb l'objectiu de
facilitar les operacions de posta en obra del formigó:

Preparar els accesos i vials per els que transitaran els equips de transport dins de l'obra.
Preparar la recepció del formigó abans de que arribi el primer camió.
Programar l'abocament de forma que els descansos o els horaris de menjar no afectin a la posta en
obra del formigó, sobre tot en aquells elements que no hagin de presentar juntes fredes. Aquesta
programació ha de comunicar-se a la central de fabricació per a adaptar el ritme de subministrament.

Projecte: ESTRUCTURA D'UN EDIFICI D'OFICINES DE GRAN ALÇADA

Situació: BARCELONA

Promotor: ETSEIB - PFC

PROJECTAT: SERGIO FERNANDEZ RUBIO Data: 07- ABRIL- 2010

   29



Inspeccions:

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.

Assajos:

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

2.1.2.1.3.- 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.

2.1.2.1.4.- 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
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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.

2.1.3.- Acers per a formigó armat

2.1.3.1.- Acers corrugats

2.1.3.1.1.- Condicions de subministre

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

2.1.3.1.2.- Recepció i control

Inspeccions:

Control de la documentació:
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.
Si escau, declaració del subministrador signada per persona física amb poder de
representació suficient en la qual consti que, en la data de la mateixa, el producte està
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.

Durant el subministrament:
Les fulles de subministrament de cada partida o remesa.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat d'assaig que garanteixi
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.

La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer
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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.

Control mitjançant distintius de qualitat:
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.
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.

2.1.3.1.3.- 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.
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2.1.3.1.4.- 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.

2.1.3.2.- Malles electrosoldades

2.1.3.2.1.- Condicions de subministre

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

2.1.3.2.2.- Recepció i control

Inspeccions:

Control de la documentació:
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.
Si escau, declaració del subministrador signada per persona física amb poder de
representació suficient en la qual consti que, en la data de la mateixa, el producte està
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.

Durant el subministrament:
Les fulles de subministrament de cada partida o remesa.
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).
En el cas d'armadures elaborades segons projecte, s'adjuntarà un certificat de garantia
que contempli el compliment de totes les especificacions incloses en referència a això a la
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), al que s'adjuntarà un certificat de resultats
d'assajos. 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.
Si escau, certificat de l'assaig d'enlairament de nusos.
Si escau, certificat dels assajos de doblegat-desdoblegat i doblegat simple.
Si escau, certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent.
Si escau, certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura.

Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives.
Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer
emprats en la malla mitjançant els corresponents engruiximents o omissions de
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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.

Control mitjançant distintius de qualitat:
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.
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.

2.1.3.2.3.- 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.

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.

2.1.3.2.4.- 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.

2.1.4.- Acers per a estructures metàl·liques
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2.1.4.1.- Acers en perfils laminats

2.1.4.1.1.- 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.

2.1.4.1.2.- Recepció i control

Inspeccions:

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.

Assajos:

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

2.1.4.1.3.- 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.

2.1.4.1.4.- 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.

2.1.5.- Morters

2.1.5.1.- Morters fets en obra

2.1.5.1.1.- 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.
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2.1.5.1.2.- Recepció i control

Inspeccions:

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.

Assajos:

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

2.1.5.1.3.- 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.

2.1.5.1.4.- 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.

2.1.6.- Conglomerants

2.1.6.1.- Ciment

2.1.6.1.1.- 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.
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2.1.6.1.2.- Recepció i control

Inspeccions:

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).

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).

2.1.6.1.3.- 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.

2.1.6.1.4.- 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.
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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.

2.1.6.2.- Guixos i escaioles per a revestiments continus

2.1.6.2.1.- 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.

2.1.6.2.2.- Recepció i control

Inspeccions:

En cada sac, o en l'albarà si el producte se subministra a granel, haurien de figurar les següents
dades:

Nom del fabricant o marca comercial del producte.
Designació del producte.
Pes net.

En el cas que el producte tingui concedit un distintiu de qualitat, aquest figurarà en l'envàs sota les
condicions que s'imposin en la seva concessió.
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.

Assajos:

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

2.1.6.2.3.- 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

2.1.7.- Materials ceràmics

2.1.7.1.- Maons ceràmics

2.1.7.1.1.- 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.
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2.1.7.1.2.- Recepció i control

Inspeccions:

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

Assajos:

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

2.1.7.1.3.- 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.

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.

Quan es tallin maons hidròfugues, aquests han d'estar completament secs, deixant transcórrer 48 hores
des del seu tall fins la seva col·locació, perquè es pugui assecar perfectament la humitat provocada pel
tall.

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.

2.1.7.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

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

Els maons hidròfugus s'han de col·locar completament secs, pel que és necessari llevar el plàstic protector
del paquet almenys dos dies abans de la seva posta en obra.

2.1.8.- Prefabricats de ciment

2.1.8.1.- Rajoles de terratzo

2.1.8.1.1.- Condicions de subministre

Les rajoles s'han de transportar en els mateixos palets o paquets d'emmagatzematge utilitzats en fàbrica,
fleixades i amb les seves arestes protegides, per a evitar qualsevol desperfecte que es pugui produir en la
càrrega, transport i descàrrega.

2.1.8.1.2.- Recepció i control

Inspeccions:

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
En el moment del lliurament d'una partida, el receptor donarà la seva conformitat a la quantitat,
identificació del producte i aspecte (defectes superficials i color) del material rebut.
El fabricant inclourà en l'albarà/factura la identificació del producte, que es correspondrà amb la que
duguin els palets o paquets.
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Assajos:

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

2.1.8.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Es descarregaran els palets dels camions mitjançant pinces o elements adequats, evitant-se, en tot
moment, balancejos excessius dels palets suspesos, perquè no rebin cops.

Evitar qualsevol deterioració de la cara vista en l'emmagatzematge en obra, manipulació i col·locació.

Emmagatzemar en lloc net, sec i horitzontal, i el més proper possible al lloc de col·locació, per a reduir els
trasllats i moviments del material dins de l'obra.

No s'han de barrejar diferents lots de fabricació.

No s'han d'apilar més de quatre palets de 800 kg, protegint l'estoc sota sostre si ens enfrontem a
emmagatzematges perllongats (d'un a tres mesos), o bé durant períodes de canvis climàtics acusats.

El desmuntatge dels palets es farà en el moment de la seva utilització i prop de l'obertura, evitant
trasllats de peces soltes en carretons manuals. És sempre millor traslladar palets complets amb mitjans
mecànics.

Les peces soltes, ja al costat de l'obertura, s'apilaran planes, sense oposar mai cara vista i cara de suport,
i mai de costat.

2.1.8.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

Segons l'ús al qual es destini, es classifiquen en:

Ús interior:
Ús normal
Ús intensiu
Ús industrial

Ús exterior:
És imprescindible que la base de suport estigui correctament executada perquè les càrregues es
reparteixin uniformement, evitant efectes locals no desitjats.

2.1.9.- Pedres naturals

2.1.9.1.- Revestiments de pedra natural

2.1.9.1.1.- Condicions de subministre

Les pedres s'han de netejar abans d'embalar-se.

Les pedres s'han de subministrar en palets de fusta i protegides amb plàstic.

L'embalatge ha de proporcionar una protecció adequada, sòlida i duradora de les pedres embalades.
S'evitarà el moviment de les pedres en l'interior del embalatge, assegurant cada peça individualment.

L'embalatge ha de tenir la massa i les dimensions adequades, tenint en compte els mitjans de transport i
d'elevació de càrregues; s'ha de senyalitzar la part superior i la inferior de l'embalatge, així com les
possibilitats d'apilament.

Si s'empren fleixos metàl·lics en l'embalatge, aquests han de ser resistents a la corrosió.

Les superfícies polides sensibles s'han de protegir amb els mitjans adequats.
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2.1.9.1.2.- Recepció i control

Inspeccions:

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

Assajos:

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

2.1.9.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes, de manera que no es trenquin ni
desboquin, i s'evitarà el contacte amb terres o altres materials que alterin les seves característiques.

Els palets no s'han d'emmagatzemar un damunt de l'altre.

2.1.10.- Sistemes de plaques

2.1.10.1.- Plaques de guix laminat

2.1.10.1.1.- Condicions de subministre

Les plaques s'han de subministrar aparellades i embalades amb un film estirable, en paquets paletitzats.

Durant el seu transport es subjectarà degudament, coll·ocant cantoneres als cantells de les plaques per
on passi la cinta de subjecció.

2.1.10.1.2.- Recepció i control

Inspeccions:

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
Cada palet anirà identificat, en la seva part inferior esquerra, amb una etiqueta col·locada entre el
plàstic i les plaques, on figuri tota la informació referente a dimensions, tipus i característiques del
producte.
Les plaques de guix laminat portarà imprès en la cara oculta:

Dades de fabricació: any, mes, dia i hora.
Tipus de placa.
Norma de control.

En el cantell de cadascuna de las plaques constarà da data de fabricació.
Un cop que es rebi el material, es essencial realitzar una inspecció visual, detectant possibles
anomalíes en la qualitat del producte.

Assajos:

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

2.1.10.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà en posició horitzontal, elevats del sòl sobre travessers separats no més
de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.

El lloc on s'emmagatzemi el material ha de ser totalment pla, pudent-se apilar un màxim de 10 palets.

Es recomana que una pila de plaques de guix laminat no toqui amb la inmediatament posterior, deixant
un espai prudencial entre pila i pila. S'haurà de col·locar ben aliniades totes les fileres, deixant espais
suficients per a evitar el frec entre elles.
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2.1.10.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

L'edifici haurà d'estar cobert i amb les façanes tancades.

Les plaques s'han de tallar amb una ganiveta retràctil i/o un xerrac, treballant sempre per la cara
adequada i efectuant tot tipus d'ajustos abans de la seva col·locació, sense forzar-les mai per a que
encaixin al seu lloc.

Les vores tallades s'han de repassar abans de la seva col·locació.

Les instal·lacions haurien de trobar-se situades en els seus recorreguts horitzontals i en posició d'espera
els recorreguts o braçals verticals.

2.1.10.2.- Pastes per a plaques de guix laminat

2.1.10.2.1.- Condicions de subministre

Les pastes que es presenten en pols s'han de subministrar en sacs de paper de entre 5 y 20 kg,
paletitzats a raó de 1000 kg per palet retractilat.

Les pastes que es presenten com a tal s'han de subministrar en envassos de plàstic de entre 7 y 20 kg,
paletitzats a raó de 800 kg per palet retractilat.

2.1.10.2.2.- Recepció i control

Inspeccions:

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
A més, el marcat complert ha de figurar en la etiqueta, en l'embalaje o en els documents que
acompanyen al producte.

Assajos:

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

2.1.10.2.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzemament es realitzarà en llocs coberts, secs, resguardats de la intempèrie i protegits de la
humitat, del sol directe i de les gelades.

Els sacs de paper que continguin pastes es colocaran separats del sòl, evitant qualsevol contacte amb
possibles residus líquids que poden trobar-se en les obres. Els sacs de paper presenten microperforacions
que permeten la aireació del producte. Expossar aquest producte al contacte amb líquids o a alts nivells
d'humetat ambient pot provocar la compactació parcial del producte.

Els palets de pastes de juntes presentades en sacs de paper no s'apilaran en més de dos alçades. La
resina termoplàstica que contenen aquest material reacciona sota condicions de pressió i temperatura,
generant un reblaniment del material.

Els palets de pasta d'enganxament presentada en sacs de paper permeten ser apilats en tres alçades, ja
que no contenen resina termoplàstica.

Les pastes envasades en pots de plàstic poden emmagatzamar-se sobre el sòl, però mai s'apilaran si no
es en estanteries, ja que els envassos de plàstic poden petir deformacions sota altes temperatures o
pressió de càrrega.

Es aconsejable realitzar una rotació cada cert temps del material emmagatzemat, alliberant la pressió
constant que peteix aquest material si es apilat en varies alçades.

S'ha d'evitar la existència d'elevadas concentracions de producte en pols en el aire, ya que puede
provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedat a la pell, pel que es recomana utilitzar
guants i ulleres protectores.
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2.1.10.2.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

Pastes de d'agarrament: Es comprovarà que les parets son absorvents, estan en bon estat i lliures
d'humitat, bruticia, pols, grassa o olis. Les superfícies imperfectes a tractar no han de presentar
irregularitats superiores a 15 mm.

2.1.11.- Aïllants i impermeabilitzants

2.1.11.1.- Aïllants conformats en planxes rígides

2.1.11.1.1.- Condicions de subministre

Els aillants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plàstics en les seves sis caras.

Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

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

2.1.11.1.2.- Recepció i control

Inspeccions:

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
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el
fabricant declararà el valor del factor de resistència a la difusió de l'aigua.

Assajos:

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

2.1.11.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

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

S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes i netes.

Es protegiran de la insolació directa i de l'acció del vent.

2.1.11.1.4.- 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.

2.1.11.2.- Aïllants de llana mineral

2.1.11.2.1.- 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.
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2.1.11.2.2.- Recepció i control

Inspeccions:

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

Assajos:

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

2.1.11.2.3.- 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.

2.1.11.2.4.- 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.

2.1.12.- Fusteria i manyeria

2.1.12.1.- Portes de fusta

2.1.12.1.1.- Condicions de subministre

Les portes s'han de subministrar protegidas, de manera que no s'alterin les seves característiques.

2.1.12.1.2.- Recepció i control

Inspeccions:

En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim:
La escairada i planitat de les portes.
Verificació de les dimensions.

Assajos:

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

2.1.12.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzement se realitzarà conservannt la protecció de la fusteria fins el revestiment de la fàbrica i la
col·locació, en el seu cas, del cristallament.
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2.1.12.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

La fàbrica que rebi la fusteria de la porta estarà acabada, a falta de revestiments. El càrcol estarà
col·locat i aplomat.

Abans de la seva col·locació es comprovarà que la fusteria conservi la seva protecció. Es repasarà l'ajust
d'herratges i l'anivellament de fulles.

2.1.13.- Vidres

2.1.13.1.- Vidres per a la construcció

2.1.13.1.1.- 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.

2.1.13.1.2.- Recepció i control

Inspeccions:

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

Assajos:

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

2.1.13.1.3.- 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.

2.1.13.1.4.- 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.

2.1.14.- Instal·lacions

2.1.14.1.- Aixetam sanitària
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2.1.14.1.1.- Condicions de subministre

Se subministraran en bossa de plàstic dintre de caixa protectora.

2.1.14.1.2.- Recepció i control

Inspeccions:

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.
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.

Assajos:

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

2.1.14.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

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

2.1.14.2.- Aparells sanitaris ceràmics

2.1.14.2.1.- Condicions de subministre

Durant el transport les superfícies es protegiran adequadament.

2.1.14.2.2.- Recepció i control

Inspeccions:

Aquest material disposarà de les següents dades:
Una etiqueta amb el nom o identificació del fabricant.
Les instruccions per a la seva instal·lació.

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.
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2.1.14.2.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

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

2.1.15.- Varis

2.1.15.1.- Sotaponts, portasotaponts i basculants.

2.1.15.1.1.- Condicions de subministre

Els sotaponts, portasotaponts i basculants s'han de transportar convenientment empaquetats, de tal
manera que s'evitin les situacions de risc per caiguda d'algun element durant el trajecte.

Els sotaponts i portasotaponts s'han de transportar en paquets amb forma de cilindres d'aproximadament
un metre de diàmetre.

Els basculants s'han de transportar en els mateixos palets en que es subministren.

2.1.15.1.2.- Recepció i control

Inspecció:

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
En cas de sotaponts i portasotaponts, també s'ha de controlar:

Que no hi hagi deformacions longitudinals superiors a 2 cm, ni abonyegaments importants, ni
falta d'elements.
Que no tinguin taques d'òxid generalitzades.

En cas de basculants, s'ha de controlar també:
Que no estiguin doblegats, ni tinguin abonyegaments o esquerdes importants.
Que tinguin dos taps de plàstic i els llistons de fusta fixats.
Que el passador estigui en bon estat i que al tancar-lo faci topall amb el cos del basculant.

Assajos:

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

2.1.15.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

2.2.- Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra.

Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents
apartats:
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques,
entre els diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la
nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ.
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà
comprovat en obra.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el Director de l'Execució de
l'Obra haurà rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la
documentació pertinent pel tècnic redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del
Director de l'Execució de l'Obra de tots els materials que constitueixen la unitat d'obra.

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les
condicions ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT.
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que
poden servir de suport a la nova unitat d'obra.
AMBIENTALS.
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no podran iniciar-se els treballs
d'execució de la unitat d'obra, o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores.
DEL CONTRACTISTA.
En alguns casos, serà necessària la presentació al Director de l'Execució de l'Obra d'una sèrie de
documents per part del Contractista, que acreditin la seva qualificació per a realitzar cert tipus de
treballs.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment
les condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en
particular.

FASES D'EXECUCIÓ.
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Es fa referència a les condicions en les quals s'ha de finalitzar cada unitat d'obra, una vegada
acceptada, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats i quedi
garantit el seu bon funcionament.

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el Contractista retirarà
els mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les
restes de materials i altres residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra,
sent tots ells classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre
d'acollida o transferència.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i
manteniment en obra, fins a la seva recepció final.
COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de
qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del Director d'Execució de l'Obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les
normes que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del Contractista, entenent
que aquest renúncia a tal dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el
resultat que el Director d'Execució de l'Obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran
per les unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i
Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials,
maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats
d'aquests conceptes, així com quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra,
tals com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos
necessaris, així com de les operacions necessàries per a la reposició de servituds i serveis públics o privats
afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les instal·lacions auxiliars.
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Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions
descrites en el procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions,
permisos, butlletins, llicències, taxes o similars.

No s'abonarà al Contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les
modificacions autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la
restitució de l'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la
Direcció facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execució
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY.
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes.
Per a això, la forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el
percentatge d'esponjament mig que procedeixi, en funció de les característiques del terreny.

Volum de farciment en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del farciment una vegada
finalitzat el procés de compactació.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat
amb majors dimensions.
FONAMENTACIONS.
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions
teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel
formigó hagués quedat amb majors dimensions.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat
amb majors dimensions.
ESTRUCTURES.
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals
haguessin quedat amb majors dimensions
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES.
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos
nominals que, segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.
ESTRUCTURES (FORJATS).
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a
cara exterior dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els
buits o passos de forjats que tinguin una superfície major de X m².

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin
suport o encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats
d'obra de forjat s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o
mur de càrrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del
forjat, amb el mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits.
ESTRUCTURES (MURS).
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.
FAÇANES I PARTICIONS.
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i
particions descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que
significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits.
Al no deduir cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de
formació de queixals en brancals i llindes.

Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al
mesurament la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la
superfície de tots els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del
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buit, així com els materials que formen llindes, brancals i escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o
finestra. En cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el
mateix a l'amidar la fàbrica, sigui com sigui la seva superfície.

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat,
recolzin en una o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar
l'amidament de les unitats d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es
mesurarà les filades de regularització.
INSTAL·LACIONS.
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant,
si escau, els trams ocupats per peces especials.
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT).
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i
horitzontals s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a
buits de major superfície, es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos
es considerarà inclosa l'execució de queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin
armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensió.

2.2.1.- Acondicionament del terreny

Unitat d'obra ADL010: Esbrossada i neteja del terreny, profundidad mínima de 25 cm, medis
mecànics retirada dels materials excavats, càrrega a camió i transport a l'abocador autoritzat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Esbrossada i neteja del terreny, amb medis mecànics. Compren els treballs necessaris per retirar de les
zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, plantes, calcinals, brolla, brossa, fustes caigudes,
runes, brosses o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que l'espessor de la
capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm. Inclús transport de la maquinària, retirada dels
materials excavats, càrrega a camió i transport a l'abocador autoritzat.

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

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.

Transport de residus a abocador autoritzat.

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

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegiran els residus durant el transport mitjançant el seu cubriment amb lones o tendals.
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Unitat d'obra ADE010: Excavació en rases per fonamentacions en terra de sorra semidensa, amb
mitjans mecànics, sota nivell freàtic, retirada dels materials excavats, càrrega a camió i
transport a l'abocador autoritzat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Excavació de terres a cel obert per formació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
terra de sorra semidensa, 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, càrrega a camió i transport a
l'abocador autoritzat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució:

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

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 homologat, 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.

Transport de terres a abocador autoritzat.

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.
En tant s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les
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entibaciones realitzades, que només podran portar-se, total o parcialment, prèvia comprovació del Director
d'Execució de l'obra i en la forma i terminis que aquest dictamini.
Es protegiran les terres durant el transport mitjançant el seu cubriment amb lones o tendals.

Unitat d'obra ADE010b: Excavació en pous per fonamentacions en terra de sorra semidensa,
amb mitjans mecànics, sota nivell freàtic, retirada dels materials excavats, càrrega a camió i
transport a l'abocador autoritzat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Excavació de terres a cel obert per formació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
terra de sorra semidensa, 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, càrrega a camió i transport a
l'abocador autoritzat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució:

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

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 homologat, 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.

Transport de terres a abocador autoritzat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.
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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.
En tant s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les
entibaciones realitzades, que només podran portar-se, total o parcialment, prèvia comprovació del Director
d'Execució de l'obra i en la forma i terminis que aquest dictamini.
Es protegiran les terres durant el transport mitjançant el seu cubriment amb lones o tendals.

Unitat d'obra AMC010: Rebliment a cel obert amb tot-u natural calcari, i compactació mitjançant
equip mecànic amb compactador de corró vibratori articulat, en capes de 30 cm de gruix, fins
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, per a millora de les propietats resistents del terreny de suport de la fonamentació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Execució dels treballs necessaris per obtenir la millora de les propietats resistents del terreny de suport de
la fonamentació superficial projectada, mitjançant rebliment a cel obert amb tot-u natural calcari, i
compactació mitjançant equip mecànic amb compactador de corró vibratori articulat, en capes de 30 cm de
gruix, fins 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). També càrrega, transport i
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de rebliment i humectació d'ells.

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

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

DEL SUPORT.
Abans de decidir o implementar qualsevol tipus de millora o reforç del terreny han d'establir-se les
condicions inicials del terreny mitjançant l'oportú estudi geotècnic.

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.

2.2.2.- Fonamentacions

Unitat d'obra CPI080: Pilot barrinat i formigonat per tub central de barrina, HA-25/F/12/IIa
fabricat en central amb additiu hidròfug i abocada amb bomba, acer UNE-EN 10080 B 500 S,
diàmetre 45 cm. CPI-8.
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MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat i el nivell freático del terreny, és triarà el ciment adequat per a la fabricació del
formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment dels armadures.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació d'estaca de fonamentació de formigó armat de 45 cm de diàmetre, per grup d'estaques CPI-8
segons NTE-CPI. Executat per barrinat de terres mitjançant sistema mecànic, sense estintolament.
Formigonat continu submergit per bombament a través del fust de l'útil de perforació amb formigó armat
HA-25/F/12/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug i abocada amb bomba, amb una quantia
aproximada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 6,9 kg/m³. Inclús p/p de transport, instal·lació, muntatge i
desmuntatge d'equip mecànic.

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

Norma Europea Experimental ENV 206. Hormigón.
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Execució, control i documentació:
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
UNE-EN 1536. Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.
NTE-CPI. Cimentaciones. Pilotes: In situ.

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

DEL SUPORT.
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi
geotècnic del terreny realitzat per un laboratori homologat, i que inclourà, entre d'altres dades: tall
estatigràfic, cota del nivell freàtic, grau d'agressivitat del terreny i característiques mecàniques del
terreny, així com la determinació de la profunditat estimada per la fonamentació.
Abans de desplaçar a l'obra la màquina de pilotar i les auxiliars, es comprovarà que hi caben en el
lloc de treball i poden moure's sense entrebancs, de manera que es garanteixi la situació de cada
pilot en el lloc correcte, segons l'ordre d'execució dels pilots.

DEL CONTRACTISTA.
Presentarà la proba documental de la capacitat tècnica de l'empresa executora.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig i traçat dels eixos dels grups de pilots.

Barrinat de terres.

Extracció de la barrina simultàniament amb la posta en obra del formigó.

Col·locació de l'armadura en el formigó fresc.

Neteja i retirada de sobrants.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà el cap del pilot recent formigonat enfront d'accions mecàniques i temperatures inferiors a 3°C.

Unitat d'obra CPI080b: Pilot barrinat i formigonat per tub central de barrina, HA-25/F/12/IIa
fabricat en central amb additiu hidròfug i abocada amb bomba, acer UNE-EN 10080 B 500 S,
diàmetre 65 cm. CPI-8.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació d'estaca de fonamentació de formigó armat de 65 cm de diàmetre, per grup d'estaques CPI-8
segons NTE-CPI. Executat per barrinat de terres mitjançant sistema mecànic, sense estintolament.
Formigonat continu submergit per bombament a través del fust de l'útil de perforació amb formigó armat
HA-25/F/12/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug i abocada amb bomba, amb una quantia
aproximada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 9,4 kg/m³. Inclús p/p de transport, instal·lació, muntatge i
desmuntatge d'equip mecànic.

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

Norma Europea Experimental ENV 206. Hormigón.
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Execució, control i documentació:
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
UNE-EN 1536. Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.
NTE-CPI. Cimentaciones. Pilotes: In situ.

EXECUCIÓ, AMIDAMENT I ABONAMENT.
Com a la unitat d'obra CPI080

Unitat d'obra CPI080c: Pilot barrinat i formigonat per tub central de barrina, HA-25/F/12/IIa
fabricat en central amb additiu hidròfug i abocada amb bomba, acer UNE-EN 10080 B 500 S,
diàmetre 75 cm. CPI-8.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació d'estaca de fonamentació de formigó armat de 65 cm de diàmetre, per grup d'estaques CPI-8
segons NTE-CPI. Executat per barrinat de terres mitjançant sistema mecànic, sense estintolament.
Formigonat continu submergit per bombament a través del fust de l'útil de perforació amb formigó armat
HA-25/F/12/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug i abocada amb bomba, amb una quantia
aproximada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 9,4 kg/m³. Inclús p/p de transport, instal·lació, muntatge i
desmuntatge d'equip mecànic.

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

Norma Europea Experimental ENV 206. Hormigón.
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Execució, control i documentació:
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
UNE-EN 1536. Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.
NTE-CPI. Cimentaciones. Pilotes: In situ.

EXECUCIÓ, AMIDAMENT I ABONAMENT.
Com a la unitat d'obra CPI080

Unitat d'obra CPI080d: Pilot barrinat i formigonat per tub central de barrina, HA-25/F/12/IIa
fabricat en central amb additiu hidròfug i abocada amb bomba, acer UNE-EN 10080 B 500 S,
diàmetre 85 cm. CPI-8.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació d'estaca de fonamentació de formigó armat de 65 cm de diàmetre, per grup d'estaques CPI-8
segons NTE-CPI. Executat per barrinat de terres mitjançant sistema mecànic, sense estintolament.
Formigonat continu submergit per bombament a través del fust de l'útil de perforació amb formigó armat
HA-25/F/12/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug i abocada amb bomba, amb una quantia
aproximada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 9,4 kg/m³. Inclús p/p de transport, instal·lació, muntatge i
desmuntatge d'equip mecànic.

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

Norma Europea Experimental ENV 206. Hormigón.
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Execució, control i documentació:
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
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UNE-EN 1536. Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.
NTE-CPI. Cimentaciones. Pilotes: In situ.

EXECUCIÓ, AMIDAMENT I ABONAMENT.
Com a la unitat d'obra CPI080

Unitat d'obra CPI080e: Pilot barrinat i formigonat per tub central de barrina, HA-25/F/12/IIa
fabricat en central amb additiu hidròfug i abocada amb bomba, acer UNE-EN 10080 B 500 S,
diàmetre 100 cm. CPI-8.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació d'estaca de fonamentació de formigó armat de 65 cm de diàmetre, per grup d'estaques CPI-8
segons NTE-CPI. Executat per barrinat de terres mitjançant sistema mecànic, sense estintolament.
Formigonat continu submergit per bombament a través del fust de l'útil de perforació amb formigó armat
HA-25/F/12/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug i abocada amb bomba, amb una quantia
aproximada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 9,4 kg/m³. Inclús p/p de transport, instal·lació, muntatge i
desmuntatge d'equip mecànic.

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

Norma Europea Experimental ENV 206. Hormigón.
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Execució, control i documentació:
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
UNE-EN 1536. Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.
NTE-CPI. Cimentaciones. Pilotes: In situ.

EXECUCIÓ, AMIDAMENT I ABONAMENT.
Com a la unitat d'obra CPI080

Unitat d'obra CPP090: Escapçat d'estaca prefabricada de formigó armat, de 22,5 cm de
diàmetre, amb compressor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Escapçat d'estaca prefabricada de formigó armat, de 22,5 cm de diàmetre, mitjançant la neteja i eliminació
del formigó de cap de l'estaca que pugui haver quedat ressentit pel copejament de la massa i no reuneixi
les característiques mecàniques necessàries, amb compressor. Inclús neteja, càrrega i transport amb camió
dels enderrocs procedents de l'escapçat a abocador autoritzat, a una distància no limitada, considerant
anada i volta.

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

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la maquinària a utilitzar és l'adequada per a no malmetre la part sana del pilot.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.

Escapçada.

Doblegat d'armadures.

Neteja, càrrega i transport amb camió dels enderrocs procedents de l'escapçat a abocador autoritzat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El cap del piloti no presentarà lesions o corts en les armadures.
Els pilots sobresortiran del terreny almenys 5 cm per a poder encastar-los en l'encepat.
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Unitat d'obra CEP010: Encepat de grup de pilots, HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb
additiu hidròfug i abocada amb cubilot, acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 80 kg/m³.
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 d'encepat, agrupant caps d'estaques escapçats amb formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en
central amb additiu hidròfug i abocada amb cubilot, amb una quantia aproximada d'acer UNE-EN 10080 B
500 S de 80 kg/m³, corresponent al conjunt d'armadures pròpies, d'espera dels elements de lligat i centrat
de càrregues a hi hagi lloc, i d'espera del suport al que serveix de base per a transmetre les càrregues al
pilotatge.

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

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

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-CPE. Cimentaciones. Pilotes: Encepados.

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

DEL SUPORT.
S'haurà enderrocat i sanejat l'excés de formigó del cap del pilot.
Existirà la capa de formigó de neteja.
El plànol de suport serà horitzontal i presentarà 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.
Presentarà para la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, els plànols amb indicació de la
posició dels grups de pilots realment executats i dels suports previstos en Projecte.
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 del conjunt de l'encepat.

Col·locació de separadors i fixació de les armadures.

Abocament i compactació del formigó.

Coronació i enrasament de fonaments.

Curat del formigó.

Neteja final de la base del suport.

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

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegiran i senyalitzaran les armadures sortints d'espera.
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Unitat d'obra CEP020: Encofrat recuperable metàl·lic en encep de grup d'estaques.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Muntatge d'encofrat recuperable metàl·lic en encep de grup d'estaques, format per panells metàl·lics, i
desencofrat posterior. Fins i tot p/p d'elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la
seva estabilitat i aplicació de líquid desencofrant.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

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

DEL SUPORT.
Abans de procedir a l'execució dels encofrats cal assegurar-se que les excavacions estan no només
obertes, sinó en les condicions que convingui a les característiques i dimensions de l'encofrat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig.

Encofrat lateral metàl·lic.

Desencofrat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El conjunt serà monolític.

Unitat d'obra CAV010: Biga de lligat, HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug i
abocada amb cubilot, acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 60 kg/m³.
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 biga trava per allligat de la fonamentació, realitzada amb formigó armat HA-25/B/20/IIa
fabricat en central amb additiu hidròfug i abocada amb cubilot, amb una quantia aproximada d'acer
UNE-EN 10080 B 500 SD de 60 kg/m³. Inclús p/p de passa-tubs per al posterior muntatge de les xarxes
d'instal·lacions projectades.

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.

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.

Col·locació de l'armadura amb separadors homologats.
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Col.locació de passa-canonades.

Abocament i compactació del formigó.

Coronament i enrasament.

Curat del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny.

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

Unitat d'obra CAV020: Encofrat recuperable metàl·lic en biga de lligat per a fonamentació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Muntatge d'encofrat recuperable metàl·lic en biga per allligat de la fonamentació, format per panells
metàl·lics i desencofrat posterior. Fins i tot p/p d'elements de sustentació, fixació i apuntalaments
necessaris per a la seva estabilitat i aplicació de líquid desencofrant.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

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

DEL SUPORT.
Abans de procedir a l'execució dels encofrats cal assegurar-se que les excavacions estan no només
obertes, sinó en les condicions que convingui a les característiques i dimensions de l'encofrat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig.

Encofrat lateral metàl·lic.

Desencofrat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Les superfícies que vagin a quedar vistes no presentaran imperfeccions.

2.2.3.- Estructures

Unitat d'obra EAE010: Acer S275JR en rases d'escala, perfils laminats en calent sèries IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM, peces simples, estructura soldada.
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 rases d'escala, 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 pintura de mini electrolític amb un espessor de 40
microns per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se soldadures en obra, en una distància 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-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificación.

Projecte: ESTRUCTURA D'UN EDIFICI D'OFICINES DE GRAN ALÇADA

Situació: BARCELONA

Promotor: ETSEIB - PFC

PROJECTAT: SERGIO FERNANDEZ RUBIO Data: 07- ABRIL- 2010

   59



NTE-EAZ. Estructuras de acero: Zancas.

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.

Replanteig del muntant d'escala.

Col·locació i fixació provisional dels perfils.

Anivellació i aplomat.

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.

Unitat d'obra EAS005: Placa d'ancoratge d'acer S355JR en perfil pla, de 1008x1632 mm i
espessor 50 mm, amb 30 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 30 mm de diàmetre i
50 cm de longitud total, cargolats amb arandeles, femelles i volanderes.
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 de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S355JR en perfil pla, de 400x400
mm i espessor 20 mm, amb quatre garrots soldats d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 25 mm de
diàmetre i 50 cm de longitud total. Treballat i muntat en taller. Inclús p/p de trepant central, preparació de
cantells, soldadures, talls, platines, peces especials, escapçadures 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-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificación.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

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.
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Col·locació i fixació provisional de la placa.

Anivellació i aplomat.

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.

Unitat d'obra EAV010: Acer S355JR en bigues, amb peces simples de perfils laminats en calent
de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM amb unions soldades.
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 S355JR, 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 pintura de mini electrolític amb un espessor de 40
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-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificación.
NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

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.

Anivellació i aplomat.

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.
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Unitat d'obra EHE010b: Llosa d'escala, HA-25/B/20/I fabricat en central i abocada amb cubilot,
acer UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m², e=20 cm, encofrat de fusta, amb esglaonat de formigó.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació de muntant d'escala o rampa de llosa de formigó armat de 20 cm d'espessor, amb esglaonat de
formigó; realitzada amb formigó armat HA-25/B/20/I fabricat en central i abocada amb cubilot, amb una
quantia aproximada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 18 kg/m². Encofrat i desencofrat de la llosa
inclinada, amb puntals, sotaponts i taulons de fusta.

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

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

CTE. DB SU Seguridad de utilización.
NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas.

Encofrat i desencofrat:
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

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

DEL SUPORT.
Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera.

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 marcat de nivells de plantes i reblerts.

Muntatge de l'encofrat.

Col·locació de les armadures amb separadors homologats.

Abocament i compactació del formigó.

Curat del formigó.

Desencofrat.

Reparació de defectes superficials.

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.

Unitat d'obra EHL010b: Sostre de llosa massissa, horitzontal, cantell 20 cm; HA-25/B/20/I
fabricat en central i abocada amb cubilot; acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 16,41 kg/m²;
encofrat de fusta; alçària lliure de planta d'entre 3 i 4 m. Sense incloure repercussió de suports.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació de sostre de llosa massissa, horitzontal, amb alçària lliure de planta d'entre 3 i 4 m, cantell 20
cm, de formigó armat HA-25/B/20/I fabricat en central i abocada amb cubilot; acer UNE-EN 10080 B 500
S, quantia 16,41 kg/m²; encofrat i desencofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície
encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils. Rematada en vora de forjat amb motlle de
poliestirè expandit per cornisa. Inclús p/p de nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits. Sense incloure
repercussió de suports

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

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Encofrat i desencofrat:

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

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

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 del encofrat.

Muntatge de l'encofrat.

Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat.

Col·locació de motlles per a cornises.

Col·locació d'armadures amb separadors homologats.

Abocament i compactació del formigó.

Reglejat i anivellació de la capa de compressió.

Curat del formigó.

Desencofrat.

Reparació de defectes superficials.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El forjat serà monolític i transmitirà 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.

Unitat d'obra EHL010c: Sostre de llosa massissa, horitzontal, cantell 30 cm; HA-25/B/20/I
fabricat en central i abocada amb bomba; acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 20 kg/m²;
encofrat de fusta; alçària lliure de planta d'entre 3 i 4 m. Sense incloure repercussió de suports.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació de sostre de llosa massissa, horitzontal, amb alçària lliure de planta d'entre 3 i 4 m, cantell 30
cm, de formigó armat HA-25/B/20/I fabricat en central i abocada amb bomba; acer UNE-EN 10080 B 500
S, quantia 20 kg/m²; encofrat i desencofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant
de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils. Inclús p/p de nervis i cèrcols perimetrals de planta i
buits. Sense incloure repercussió de suports

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

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Encofrat i desencofrat:

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

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

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 del encofrat.

Muntatge de l'encofrat.

Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat.

Col·locació d'armadures amb separadors homologats.

Abocament i compactació del formigó.

Reglejat i anivellació de la capa de compressió.

Curat del formigó.

Desencofrat.

Reparació de defectes superficials.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El forjat serà monolític i transmitirà 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.

Unitat d'obra EHX010d: Forjat de llosa mixta, cantell 10 cm, amb xapa col·laborant d'acer
galvanitzat prelacat de 0,75 mm d'espessor, de 200/210 mm de passada de malla i 60 mm
d'altura màxima; HA-25/B/20/I fabricat en central i abocada amb bomba; volum total de
formigó 0,062 m³/m²; acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia total de 1 kg/m²; mallat
ME 20x20 Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació de forjat de llosa mixta, cantell 10 cm, amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat prelacat de 0,75
mm d'espessor, de 200/210 mm de passada de malla i 60 mm d'altura màxima i formigó armat
HA-25/B/20/I fabricat en central i abocada amb bomba; volum total de formigó 0,062 m³/m²; acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia total de 1 kg/m²; mallat ME 20x20 Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. Fins i tot p/p de rematades perimetrals i de volades, realitzats a força de peces angulars de
xapa d'acer galvanitzat; formació de buits i reforços addicionals; fixacions de les xapes i rematades, i
apuntalament en les zones on sigui necessari segons dades del fabricant. Tot això donat suport sobre
estructura metàl·lica no inclosa en aquest preu i fixat mitjançant connectors no inclosos en aquest preu.

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

Execució: UNE-ENV 1994. Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero.

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

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.

Montatge de les xapas.

Apuntalament, si fos necessari.

Fixació de les xapes i resolució dels suports.

Col·locació d'armadures amb separadors homologats.

Abocament i compactació del formigó.

Reglejat i anivellació de la superfície d'acabat.

Curat del formigó.

Reparació de defectes superficials.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El forjat serà monolític i transmitirà 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.

Unitat d'obra EHX010e: Forjat de llosa mixta, cantell 12 cm, amb xapa col·laborant d'acer
galvanitzat prelacat de 0,75 mm d'espessor, de 200/210 mm de passada de malla i 60 mm
d'altura màxima; HA-25/B/20/I fabricat en central i abocada amb bomba; volum total de
formigó 0,082 m³/m²; acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia total de 1 kg/m²; mallat
ME 20x20 Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació de forjat de llosa mixta, cantell 12 cm, amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat prelacat de 0,75
mm d'espessor, de 200/210 mm de passada de malla i 60 mm d'altura màxima i formigó armat
HA-25/B/20/I fabricat en central i abocada amb bomba; volum total de formigó 0,082 m³/m²; acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia total de 1 kg/m²; mallat ME 20x20 Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. Fins i tot p/p de rematades perimetrals i de volades, realitzats a força de peces angulars de
xapa d'acer galvanitzat; formació de buits i reforços addicionals; fixacions de les xapes i rematades, i
apuntalament en les zones on sigui necessari segons dades del fabricant. Tot això donat suport sobre
estructura metàl·lica no inclosa en aquest preu i fixat mitjançant connectors no inclosos en aquest preu.

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

Execució: UNE-ENV 1994. Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero.

EXECUCIÓ, AMIDAMENT I ABONAMENT.
Com a la unitat d'obra EHX010d

Unitat d'obra EHX010f: Forjat de llosa mixta, cantell 18 cm, amb xapa col·laborant d'acer
galvanitzat prelacat de 0,75 mm d'espessor, de 200/210 mm de passada de malla i 60 mm
d'altura màxima; HA-25/B/20/I fabricat en central i abocada amb bomba; volum total de
formigó 0,142 m³/m²; acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia total de 1 kg/m²; mallat
ME 20x20 Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació de forjat de llosa mixta, cantell 18 cm, amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat prelacat de 0,75
mm d'espessor, de 200/210 mm de passada de malla i 60 mm d'altura màxima i formigó armat
HA-25/B/20/I fabricat en central i abocada amb bomba; volum total de formigó 0,142 m³/m²; acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia total de 1 kg/m²; mallat ME 20x20 Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. Fins i tot p/p de rematades perimetrals i de volades, realitzats a força de peces angulars de
xapa d'acer galvanitzat; formació de buits i reforços addicionals; fixacions de les xapes i rematades, i
apuntalament en les zones on sigui necessari segons dades del fabricant. Tot això donat suport sobre
estructura metàl·lica no inclosa en aquest preu i fixat mitjançant connectors no inclosos en aquest preu.

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

Execució: UNE-ENV 1994. Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero.

EXECUCIÓ, AMIDAMENT I ABONAMENT.
Com a la unitat d'obra EHX010d

Unitat d'obra EHM010b: Mur de formigó armat 2C, 3<H<6 m, HA-25/B/20/I fabricat en central i
abocada amb bomba, acer UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³, gruix 20 cm, encofrat metàl·lic,
amb acabat tipus industrial per revestir.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació de mur de formigó de 20 cm de gruix mitjà, encofrat a dues cares i executat en condicions
complexes amb encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir; realitzat amb formigó armat
HA-25/B/20/I fabricat en central i abocada amb bomba, amb una quantía aproximada d'acer UNE-EN
10080 B 500 S de 50 kg/m³. Encofrat i desencofrat dels murs de entre 3 i 6 m d'alçària, amb plafons
metàl·lics modulars. Inclús p/p de juntes i elements per a pas d'instal·lacions.

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

Encofrat i desencofrat: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

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

DEL SUPORT.
Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera en el plànol de suport del mur, que presentarà
una superfície horitzontal i neta.
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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.

Neteja i preparació de la superfície de recolzament.

Replanteig.

Col·locació de les armadures amb separadors homologats.

Col·locació d'elements per a pas d'instal·lacions.

Formació de juntes.

Encofrat a dues cares del mur.

Abocament i compactació del formigó.

Desencofrat.

Curat del formigó.

Neteja de la superfície de coronació del mur.

Reparació de defectes superficials.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
S'evitarà la circulació de vehicles i la col·locació de càrregues en les proximitats de l'extradós del
mur, fins que s'executi l'estructura de l'edifici.

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

2.2.4.- Façanes

Unitat d'obra FMY010b: Mur cortina d'alumini realitzat mitjançant el sistema Façana Estructural
Ventilada, de "CORTIZO SISTEMAS" amb estructura portant calculada per a una sobrecàrrega
màxima deguda a l'acció del vent de 125 kg/m², composada per una retícula amb una separació
entre muntants de 150 cm i una distància entre eixos del forjat o punts d'ancoratge de 200 cm;
tancament compost d'un 40% de superfície opaca (ampits, cantells de forjat i falsos sostres) i
un 60% de superfície transparent.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i muntatge de tancament de mur cortina d'alumini realitzat mitjançant el sistema Façana
Estructural Ventilada, de "CORTIZO SISTEMAS" amb estructura portant calculada per a una sobrecàrrega
màxima deguda a l'acció del vent de 125 kg/m², composada per una retícula amb una separació entre
muntants de 150 cm i una distància entre eixos del forjat o punts d'ancoratge de 200 cm, comprenent 1
divisions entre plantes. Muntants de secció 145,90x90 mm, anoditzat color inox; travessers de 75x34 mm
(Iy=10,27 cm4), anoditzat color inox; perfil bastidor sense trencament de pont tèrmic., anoditzat color
inox; amb tancament compost de: un 40% de superfície opaca amb envidrament exterior, (ampits, cantells
de forjat i falsos sostres), formada per panell de xapa d'alumini, de 12 mm de gruix total, acabat lacat en
color a triar, format per làmina d'alumini de 0,7 mm i ànima aïllant de poliestirè extrudit (densitat 35
kg/m³) i lluna temperada opaca acolorada de control solar Solarlux Blue Temprado "VITRO
CRISTALGLASS", de 6 mm d'espessor; un 60% de superfície transparent fixa realitzada amb lluna
temperada de control solar Solarlux Blue Temprado "VITRO CRISTALGLASS", de 8 mm d'espessor en la
fulla exterior, i doble envidrament Neutralux-S "VITRO CRISTALGLASS", conjunt format per vidre exterior
de seguretat Multipact i baixa emissió tèrmica Neutralux-S de 6+6 mm, cambra d'aire deshidratada amb
perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral amb silicona Elastosil IG-25 "SIKA" de 10 mm, i vidre
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interior de seguretat Multipact de 4+4 mm d'espessor, en la fulla interior. Inclús p/p d'accessoris de murs
cortina pel sistema Fachada Estructural Ventilada "CORTIZO SISTEMAS"; segellat de la zona opaca amb
silicona neutra Elastosil 605 "SIKA"; safata parapastes de 1 mm d'espessor, plafó hidròfug i llana mineral
de 70 kg/cm³ de densitat per resistència al foc i aïllament acústic, entre forjat i element opac, per a
separació entre plantes; ancoratges de fixació d'acer, compostos per placa unida al forjat i angular per a
fixació de muntants a l'edifici; rematada de mur a obra, realitzat en xapa d'alumini de 1,5 mm d'espessor.
Totalment muntat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució:

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

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, anivellament i aplomat dels perfils primaris.

Subjecció definitiva de l'entramat primari.

Preparació del sistema de recepció de l'entramat secundari.

Alineació, anivellació i aplomat dels perfils secundaris.

Subjecció definitiva de l'entramat secundari.

Col·locació, muntatge i ajustament del vidre als perfils.

Segellat final d'estanqueitat.

Realització de proves de servei.

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.

Unitat d'obra FCL055: Fusteria d'alumini lacat especial, en tancament de vestíbuls d'entrada a
l'edifici, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, sense bastiment de base.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat especial amb 60 micres d'espessor mínim de
película seca, en tancament de vestíbuls d'entrada a l'edifici, formada per fulles fixes i practicables;
certificat de conformitat marca de qualitat QUALICOAT, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic,
sense bastiment de base; composta per perfils extrusionats formant bastiments i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals, ferraments de penjar, pany, manovella i obreportes, juntes
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. Inclús p/p de garres de fixació, segellat perimetral de juntes per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat
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a l'aire segons UNE-EN 12207, a d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la resistència a la
càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Muntatge:

CTE. DB HS Salubridad.
CTE. DB HE Ahorro de energía.
NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.

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

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la fàbrica que rebrà la fusteria està acabada, a falta de revestiments.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.

Marcat dels punts de fixació i rebut de patilles.

Col·locació de la fusteria.

Ajust final de les fulles.

Segellat de juntes perimetrals.

Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
L'unió de la carpinteria amb la fàbrica serà sàlida.
La carpinteria quedarà totalment estanca.

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

2.2.5.- Particions

Unitat d'obra PPM010: Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler aglomerat
directe, envernissada en taller, de faig vaporitzat, model amb motllura recta; bastiment de base
de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF rexapat de faig vaporitzat de 90x20 mm; tapajunts
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler aglomerat
directe, envernissada en taller, de faig vaporitzat, model amb motllura recta; bastiment de base de pi país
de 90x35 mm; galzes de MDF rexapat de faig vaporitzat de 90x20 mm; tapajunts de MDF rexapat de faig
vaporitzat de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i maneta sobre escut ample
d'acer inoxidable Marí AISI 316L, sèrie bàsica. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament
final. Totalment muntada i provada.

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

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.
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Realització de proves de servei.

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

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

Unitat d'obra PPM010c: Porta de pas cega, de dues fulles de 203x82,5x3,5 cm, de tauler
aglomerat directe, envernissada en taller, de faig vaporitzat, model amb motllura recta;
bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF rexapat de faig vaporitzat de 90x20
mm; tapajunts de MDF rexapat de faig vaporitzat de 70x10 mm.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de porta de pas cega, de dues fulles de 203x82,5x3,5 cm, de tauler
aglomerat directe, envernissada en taller, de faig vaporitzat, model amb motllura recta; bastiment de base
de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF rexapat de faig vaporitzat de 90x20 mm; tapajunts de MDF
rexapat de faig vaporitzat de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i maneta
sobre escut ample d'acer inoxidable Marí AISI 316L, sèrie bàsica. Ajustament de la fulla, fixació dels
ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada.

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

EXECUCIÓ, AMIDAMENT I ABONAMENT.
Com a la unitat d'obra PPM010

Unitat d'obra PPR010b: Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 120-C5, d'una fulla,
900x2000 mm de llum i alçada de pas, acabat lacat en color blanc, amb tancaportes per a ús
moderat, barra antipànic, manovella antienganxable per a la cara exterior.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de puerta tallafocs pivotant homologada, EI2 120-C5, d'una fulla de 74 mm
d'espessor, 900x2000 mm de llum i alçada de pas, acabat lacat en color blanc formada per tres 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 tancaportes per a ús moderat, barra antipànic,
manovella antienganxable per a la cara exterior. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra.
Totalment muntada i provada, sense incloure rebuda de paleta.

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.

Col·locació de la porta.

Segellat de juntes.

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.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
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Unitat d'obra PPR010c: Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 120-C5, de dues
fulles, 1300x2000 mm de llum i alçada de pas, acabat lacat en color blanc, ambdues fulles
provistes de tancaportes per a ús moderat, barra antipànic, manovella antienganxable per a la
cara exterior, electroimant.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de puerta tallafocs pivotant homologada, EI2 120-C5, de dues fulles de 74
mm d'espessor, 1300x2000 mm de llum i alçada de pas, acabat lacat en color blanc formada per tres
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 moderat, selector de tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes,
barra antipànic, manovella antienganxable per a la cara exterior, electroimant, amb caixa de bornes,
pulsador i placa d'ancoratge articulada. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment
muntada i provada, sense incloure rebuda de paleta.

EXECUCIÓ, AMIDAMENT I ABONAMENT.
Com a la unitat d'obra PPR010b

Unitat d'obra PTS010: Tabic Hispalam 15/70/15.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Execució de tabic Hispalam 15/70/15, format per un full de maó ceràmic buit doble de gran format
HispaPlano "HISPALAM" de 70,5x51,7x7 cm, rebut amb pasta de material d'unió Hispalam i una placa de
guix laminat / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, revestit en cara i dors per teixit de fibra
de vidre no combustible, adherida a cada costat de la fàbrica de mahó mitjançant pasta de agafament
"HISPALAM", extesa en tota la superfície. Inclús p/p de tractament de buits, pas d'instal·lacions, pastes
d'enganx i juntes, cinta de juntes, tira de desolidarització de poliestiré expandit en l'arranc del tabic i
accessoris de muntatge. Totalment acabat i llest per a imprimir i revestir.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució:

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

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

DEL SUPORT.
Es comprovarà que el suport ha fargat totalment, i que està sec i net de qualsevol resta d'obra.

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 la tira de desolidarización de poliestireno expandit en arrencades d'envans.

Col·locació de les peces ceràmiques per filades a nivell.

Rematada amb guix en la trobada de la fàbrica de maó de gran format amb el forjat superior.

Replanteig i marcat de les plaques.

Aplicació de la pasta d'agarri amb plana dentada en tota la superfície del mur, per a rebut de les
plaques degudament alineades vertical i horitzontalment.

Presentació i calçat de la placa previ replanteig dels buits de passada per a instal·lacions i
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mecanismes.

Drapejat de la placa.

Col·locació de la successives plaques, panyejant-les independentment.

Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i bastiments base.

Tractament de juntes.

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.

Unitat d'obra PMA010b: Partició desmontable formada per mampara acristallada de 4x2,9 m
amb lluna polida incolora i perfileria d'acer galvanitzat plastificat amb PVC, amb porta de pas
d'acer galvanitzat de 2,10x0,90 m i acabat superior acristallat.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Les mampares no seran solidàries amb elements estructurals verticals, de manera que les dilatacions, les
possibles deformacions o els moviments imposats per l'estructura no els afectin, ni puguin causar lesions o
patologies durant la seva vida útil.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i muntatge de partició desmuntable formada per mampara acristallada de 4x2,9 m, amb
lluna polida incolora, porta de pas d'acer galvanitzat de 2,10x0,90 m, perfileria d'acer galvanitzat plastificat
amb PVC i acabat superior acristallat. Fins i tot p/p de ferramentes, trobades amb altres tipus de
paraments, col·locació de canalitzacions per a instal·lacions i encaixonats per a mecanismes elèctrics.
Totalment acabada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Muntatge: NTE-PMA. Particiones: Mamparas de acero.

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

DEL SUPORT.
Es comprovarà que el paviment sobre el qual es van a col·locar les mampares està totalment acabat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig i marcat dels punts de fixació.

Aplomat, anivellació i fixació dels perfils que formen l'entramat.

Col·locació i fixació del empanellat.

Col·locació de la canalització per a instal·lacions.

Tractament de les juntes del panell.

Rematada del perímetre de l'element, per les dues cares.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El conjunt serà resistent i estable.
Quedarà pla i aplomat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà el conjunt davant de cops o càrregues degudes al carreteig de materials o a les activitats de
l'obra.
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2.2.6.- Instal·lacions

Unitat d'obra IOE010: Escala metàl·lica d'emergència de 3 m d'alçada màxima, recta i amb dos
trams rectes i dos suports intermedis d'acer laminat S 275 JR, en perfils laminats en calent, amb
un ample útil de 1,2 m per una sobrecàrrega d'ús de 400 kg/m², realitzada en taller i muntada
en obra. Fonamentació de formigó armat HA-25/B/20/I fabricat en central amb additiu hidròfug
i abocada amb bomba armada amb acer UNE-EN 10080 B 500 S.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per evitar possibles corrosions és precís que les parts de l'estructura que quedin en contacte amb el terreny
quedin embegudes a formigó.
No es pintaran aquests elements per a evitar la seva oxidació.
Si han de romandre algun temps a la intempèrie, es recomana la seva protecció amb beurada de ciment.
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'escala metàl·lica d'emergència de 3 m d'alçada màxima, recta i amb dos
trams rectes i dos suports intermedis, amb un ample útil de 1,2 m per una sobrecàrrega d'ús de 400
kg/m², classe A1 segons UNE-EN 13501-1, realitzada en taller i muntada en obra. Composta de:
FONAMENTACIÓ de formigó armat HA-25/B/20/I fabricat en central amb additiu hidròfug i abocada amb
bomba, formigonada contra el terreny en excavació prèvia, armada amb acer UNE-EN 10080 B 500 S.
ESTRUCTURA metàl·lica d'acer laminat S 275 JR, en perfils laminats en calent, composta de suports amb
perfils HEB, biga rasa amb perfils IPE i biga mènsula per suport de la biga d'altiplà amb perfils HEB.
ESGLAONAT I ALTIPLÀ de xapa llagrimada de 3 mm de gruix galvanitzada i BARANA de 1,10 m d'alçada de
tub d'acer laminat en fred de 40x20x1,5 mm i 20x20x1,5 mm en tot el seu perímetre i en l'ull de l'escala.
Inclús imprimació antioxidant en taller amb 40 micres de mini de plom, plaques d'ancoratge a la
fonamentació i a l'estructura de l'edifici, soldadures, talls, peces especials, escapçaments i dues mans
d'imprimació en obra amb pintura de mini de plom. Totalment muntada i col·locada.

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

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

CTE. DB SU Seguridad de utilización.
NTE-EAZ. Estructuras de acero: Zancas.

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.

Col·locació de l'armadura amb separadors homologats.

Abocament i compactació del formigó.

Coronació i enrasament de la fonamentació amb les plaques d'ancoratge.

Curat del formigó.

Replanteig i marcat dels eixos dels pilars metàl·lics.

Hissat i presentació de les bigues.

Aplomat.

Resolució de les unions a la base de fonamentació.

Reglatge de la peça i ajust definitiu de les unions.
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Comprovació final de l'aplomat.

Unions a l'edifici.

Execució de punts de trobada especials i acabaments.

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

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

Unitat d'obra ITA010b: Ascensor elèctric d'adherència de 1,6 m/s de velocitat, 12 parades, 600
kg (8 persones) de càrrega útil, nivell alt d'acabat en cabina, maniobra col·lectiva de pujada i
baixada, portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes exteriors automàtiques en acer
inoxidable.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric d'adherència de 1,6 m/s de velocitat, 12
parades, 600 kg (8 persones) de càrrega útil, nivell alt d'acabat en cabina, maniobra col·lectiva de pujada i
baixada, portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes exteriors automàtiques en acer inoxidable.
Inclús ganxos de fixació, làmpades d'enllumenat del buit, passafils, grup tractor, amortidors de vall,
limitador de velocitat i paracaigudes, quadre i cable de maniobra, recorregut de guies i pistó, selector de
parades, botoneres de pis i de cabina, xassís de cabina i contrapès, línia telefònica i sistemes de seguretat.
Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.

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

DEL SUPORT.
Es comprovarà que estan completament acabats tant els murs de tancament del buit de l'ascensor,
la fossa i el sostre com els seus revestiments.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig.

Col·locació de tacs antivibratoris.

Fixació del grup.

Muntatge del quadre de maniobres.

Estesa de cables.

Muntatge del bastidor.

Muntatge del contrapès.

Muntatge de la cabina i complements.

Muntatge de les portes.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El funcionament serà correcte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops.

2.2.7.- Aïllaments e impermeabilitzacions
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Unitat d'obra NAF050: Aïllament per l'exterior en mur cortina format per plafó rígid de llana de
roca volcànica, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 80 mm d'espessor, fixat mecànicament.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació d'aïllament per l'exterior en mur cortina format per plafó rígid de llana de
roca volcànica, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 80 mm d'espessor, resistència tèrmica 2,35
(m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), col·locat a tocar per evitar ponts tèrmics, fixat
mecànicament i posterior segellat de totes les unions entre plafons amb cinta de segellat de juntes. Inclús
p/p de talls, fixacions i neteja.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució: CTE. DB HE Ahorro de energía.

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

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la superfície suport està acabada amb el grau d'humitat adequat i d'acord amb
les exigències de la tècnica a emprar per a la seva col·locació.

AMBIENTALS.
Es suspendran els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 30 km/h o la humedad
ambiental superior al 80%.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.

Neteja i preparació de la superfície del soport.

Preparació dels panells.

Col·locació dels panells.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La protecció de la totalitat de la superfície serà homogènia.
No existiran ponts tèrmics

Unitat d'obra NIA020: Impermeabilització de fossa d'ascensor constituït per mur de superfície
llisa de formigó, elements prefabricats de formigó o enlluït de morter ric en ciment, amb
impermeabilitzant mineral en capa fina, color gris, aplicat amb brotxa en dues o més capas, fins
a aconseguir un espessor mínim total de 2 mm.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Impermeabilització de fossa d'ascensor constituït per mur de superfície llisa de formigó, elements
prefabricats de formigó o enlluït de morter ric en ciment, amb impermeabilitzant mineral en capa fina,
color gris, compost de ciments especials, àrids, resines, sals actives i additius, pas de l'aigua a
contrapressió < 125 cm³/m² a les 24 hores i certificat de potabilitat, aplicat amb brotxa en dues o més
capas sobre el suport humitejat, fins a aconseguir un espessor mínim total de 2 mm. Sense incloure la
resolució d'angles i racons, ancoratges i encastaments o col·locació de canonades.

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

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la superfície suport està sana, neta, eximeix de greixos, olis, pols, borades,
restes líquides desencofrants i parts mal adherides.

AMBIENTALS.
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C,
plogui, existeixi risc de gelada, el sol incideixi directament sobre la superfície o el suport estigui
calent.

FASES D'EXECUCIÓ.

Humectació del suport.

Pastat amb creu de pastar elèctric.

Estesa d'una primera capa sobre el suport humitejat.
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Assecat.

Humectació de la primera capa i estesa d'una segona capa amb la mateixa consistència que la primera.

Mullat de la superfície impermeabilitzada 24 hores desprès de l'aplicació i durant 4 dies.

Repassos i neteja final.

Curat.

2.2.8.- Revestiments

Unitat d'obra RAG010: Enrajolat de parets amb gres esmaltat, 1/0/-/-, 20x31,6 cm, 10 €/m²,
col·locat en paraments interiors de maó o bloc ceràmic (no inclòs en aquest preu), mitjançant
morter de ciment M-5, sense junt (separació entre 1,5 i 3 mm).
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació d'enrajolat de parets amb gres esmaltat, 1/0/-/- (parament, tipus 1; sense
requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus -/-), 20x31,6 cm, 10 €/m², rebut amb morter
de ciment M-5, estesa sobre tota la cara posterior de la peça i ajustat a punta de paleta, reblen amb el
mateix morter els buits que poguessin quedar; tot allò prèvia preparació del parament suport amb un
esquitxat amb morter de ciment fluït sobre el maó o bloc ceràmic (no inclòs en aquest preu). Rejuntat amb
beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa
tonalitat de les peces. Inclús p/p de talls, cantoneres de PVC, juntes i peces especials.

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

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 part de formigó del parament base amb un esquitxat previ amb morter de ciment
diluït.

Amerat de les peces abans de la seva col·locació per immersió en aigua.

Col·locació d'una regla horitzontal a l'inici de l'enrajolat.

Replanteig de les rajoles en el parament per l'especejament de les mateixes.

Col·locació de les rajoles, començant a partir del nivell superior del paviment i abans de realitzar
aquest, estenent el morter per tota la cara posterior i picant-les amb el mànec de la paleta.

Rejuntat.

Neteja del parament.

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.

Unitat d'obra REC010b: Revestiment d'escala d'anada i tornada, de dos trams rectes amb altiplà
intermig amb 22 esglaons de 132 cm d'ample mitjançant folrat amb esglaó prefabricat de
terratzo, en "L", per interiors, ús normal, microgra (menor o igual a 6 mm), color Marfil,
entornpeu de terratzo d'una peça a saltacavall, rebut amb morter de ciment M-5, amb sorra de
molla.

Projecte: ESTRUCTURA D'UN EDIFICI D'OFICINES DE GRAN ALÇADA

Situació: BARCELONA

Promotor: ETSEIB - PFC

PROJECTAT: SERGIO FERNANDEZ RUBIO Data: 07- ABRIL- 2010

   76



CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de revestiment d'escales d'anada i tornada, de dos trams rectes amb altiplà
intermig amb 22 esglaons de 132 cm d'ample mitjançant el muntatge dels següents elements: esglaonat
format per esglaó prefabricat de terratzo, en "L", per interiors, ús normal, microgra (menor o igual a 6
mm), color Marfil, longitud fins a 110 cm, amb profunditat de petjada de 23-32 cm i altura de
contrapetjada de 13-20 cm, pulimentat a fàbrica, segons UNE-EN 13748-1 d'entre 3 i 5 cm de gruix, cara i
cantells polits; entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), color Marfil, d'una peça a
saltacavall, rebut tot això amb morter de ciment M-5, amb sorra de molla, sobre un esglaonat previ (no
inclòs en aquest preu). Inclús enrajolat d'altiplà i rejuntat amb la mateixa tonalitat de les peces.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

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

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la formació del peldañeado previ està acabada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig i traçat d'esglaons.

Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons.

Humectació de l'esglaonat.

Col·locació amb morter del primer esglaó.

Estesa de cordills.

Col·locació, en sentit ascendent, de les peces.

Comprovació de la seva planeitat i correcta posició.

Col·locació de l'entornpeu.

Replé de juntes.

Neteja del tram.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El revestiment quedarà pla.
La fixació al suport serà adequada.

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

Unitat d'obra RIP020: Pintura plàstica textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre
paraments horizontals i verticals interiors de guix o escaiola, preparació del suport amb masilla
d'interior, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m² cada mà).
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre paraments
horizontals i verticals interiors de guix o escaiola, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica
aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica basada en resines viníliques
dispersades en medi aquós (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del suport
mitjançant neteja, regularització del 20% de la seva superfície en aquells punts on hi hagi petites
imperfeccions, cops i esgarrapades, amb masilla d'interior, aplicat amb espàtula, aplanadora o equip
pneumàtic.

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 pols i grassa i lliure d'adherències o
imperfeccions.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.

Preparació del suport.

Tractament de la superfície suport.

Aplicació de la mà d'emprimació.

Aplicació de les mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà el revestiment recién executat.

Unitat d'obra RRI010b: Revestiment intumescent EI 180 (3196 micres) aplicació d'una mà
d'emprimació segelladora de dos components, a base de resines epoxi i fosfat de zinc, color gris
i protecció del sistema amb pintura plàstica per interior, a base d'un copolímer acrílic-viníli.
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 90 minuts,
amb un gruix mínim de 1196 micres. Inclús p/p de rascat d'òxids, neteja superficial 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 gruix de 50 micres seques) i protecció del sistema
intumescent amb dues capes creuades de pintura plàstica per interior, a base d'un copolímer acrílic-viníli.

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.

Neteja i preparació de la superfície suport.

Aplicació d'una mà d'imprimació.

Aplicació de les mans d'acabat necessàries fins aconseguir el gruix i resistència al foc sol·licitats, amb
un rendiment i un temps d'assecat entre elles no menors que els especificats pel fabricant.

Aplicació de dues mans de protecció.

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

Unitat d'obra RRR010: Morter ignífug projectat, REI 180 pels elemenst de l'estructura metàl·lica.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Preparació i protecció d'elements metàl·lics per una resistència al foc EI 60, mitjançant projecció
pneumàtica de morter ignífug compost de ciment en combinació amb perlita o vermiculita formant un
recobriment incombustible.

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.

Neteja i preparació de la superfície del perfil metàl·lic.

Aplicació mecànica del morter, fins a formar l'espessor determinat en càlcul.

Projecte: ESTRUCTURA D'UN EDIFICI D'OFICINES DE GRAN ALÇADA

Situació: BARCELONA

Promotor: ETSEIB - PFC

PROJECTAT: SERGIO FERNANDEZ RUBIO Data: 07- ABRIL- 2010

   78



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

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà el revestiment recién executat enfront de pluges, gelades i temperatures elevades.

Unitat d'obra RRR010b: Morter ignífug projectat, REI 180 pels forjats de xapa col·laborant
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Preparació i protecció d'elements metàl·lics per una resistència al foc EI 60, mitjançant projecció
pneumàtica de morter ignífug compost de ciment en combinació amb perlita o vermiculita formant un
recobriment incombustible.

EXECUCIÓ, AMIDAMENT I ABONAMENT.
Com a la unitat d'obra RRR010

Unitat d'obra RSC010: Enrajolat de rajoles de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm),
classificat d'ús normal per interiors, 60x60 cm, color Marfil, col·locades a cop de martell sobre
llit de morter de ciment M-5, amb sorra de molla separat del forjat per una capa de graveta de 2
cm d'espessor i rejuntades amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa
tonalitat de les rajoles.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm) per a
interior, classificat d'ús normal segons UNE-EN 13748-1, de 60x60 cm, color Marfil i en possessió de
certificats d'assaigs, amb un polit inicial en fàbrica, per a polir i abrillantar en obra; col·locades a cop de
martell sobre llit de morter de ciment M-5, amb sorra de molla de 3 cm d'espessor, separat del forjat per
una capa de graveta de 2 cm d'espessor. Inclús replantejament, formació de juntes perimetrals continues,
d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu
cas, juntes de contracció i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport; replè de les juntes de
separació entre rajoles amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les
rajoles i neteja final.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

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

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la superfície a pavimentar en interiors està totalment neta, sense que quedin
restes de guix, enderrocs ni materials colorants, i adequadament anivellada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.

Replantejament de la superficie suport.

Preparació de les juntes.

Extés de la capa de graveta.

Extés de la capa de morter de material d'unió.

Col·locació de les rajoles amb morter de material d'unió.

Reblert de juntes de separació entre rajoles.

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

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà el paviment recién executat.
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Unitat d'obra RSP010b: Enrajolat de rajoles de marbre Crema Marfil Clàssic, per interiors,
60x40x3 cm, acabat a polir en obra, col·locades sobre una capa de 4 cm de morter de ciment
M-10, rebudes amb adhesiu de ciment millorat, C2 i rejuntades amb morter de rejuntat especial
per a revestiments de pedra natural.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre Crema Marfil Clàssic, per a interiors, de
60x40x3 cm, acabat a polir en obra; rebudes amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït
i temps obert ampliat i esteses sobre una capa de 4 cm de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10.
Inclús formació de juntes perimetrals continues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets,
pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació
existents en el suport; rejuntat amb morter de rejuntat especial per a revestiments de pedra natural i
neteja.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

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

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència
mecànica i planitut adequades, que garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació
seleccionat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.

Neteja, anivellament i preparació de la superfície suport.

Replanteig de nivells.

Estesa de la capa de morter.

Replanteig de la disposició de les rajoles i juntes de moviment.

Estesa de la capa de adhesiu de ciment.

Pentinat de la superfície.

Col·locació de les rajoles a punta de paleta.

Comprovació de la planeitat.

Farciment de les juntes de dilatació.

Reblert de juntes de separació entre rajoles

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

Unitat d'obra RSP020: Entornpeu de marbre Crema Marfil Ivory, 10x2 cm, polit.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació d'entornpeu de marbre Crema Marfil Ivory, per interiors, de 10x2 cm, polit;
rebut amb morter de ciment M-5. Inclús rejuntat amb morter de rejuntat especial per a revestiments de
pedra natural i neteja.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

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

DEL SUPORT.
Es comprovarà que el paviment es trobi col·locat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig de les peces.
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Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons.

Col·locació de l'entornpeu.

Rejuntat.

Neteja de l'entornpeu.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Quedarà pla i perfectament adherid al parament.

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

Unitat d'obra RSS010: Paviment elevat registrable per a oficines
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de paviment de goma de color uniforme, subministrada en llosetes de
610x610x3 mm, col·locat sobre base (no inclosa en aquest preu). Fins i tot p/p d'adhesiu de contacte i
formació de juntes del paviment sintètic.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució: NTE-RSF. Revestimientos de paramentos: Flexibles.

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, net i ambb la planeitat i nivell previstos.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig.

Aplicació de la capa d'adhesiu de contacte.

Retallada del paviment.

Aplicació de l'adhesiu de contacte sobre el paviment.

Col·locació del paviment.

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

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de la humitat.

Unitat d'obra RTB010: Fals sostre registrable format per safates d'acer galvanitzat prelacat
acabat llis, color blanc, de 0,5 mm d'espessor, amb perfileria vista.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i muntatge de fals sostre registrable constituït per safates d'acer galvanitzat prelacat
acabat llis, color blanc, de 0,5 mm d'espessor, suspesses del sostre mitjançant perfileria vista, comprenent
perfils primaris, secundaris i angulars de cim fixats al sostre mitjançant varetes i penjants. Inclús p/p
d'accessoris de fixació, completament instal·lat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Execució: NTE-RTP. Revestimientos de techos: Placas.

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.
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Anivellació i col·locació dels perfils angulars.

Replanteig dels perfils primaris del tramat.

Senyalització dels punts d'ancoratge al sostre.

Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris del tramat.

Col·locació de les safates.

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.

Unitat d'obra RVE010: Mirall amb lluna incolora, 3 mm.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i col·locació de mirall realitzat amb lluna incolora, de 3 mm de gruix, platejada per la
seva cara posterior. Inclús cairejat perimetral, i trepants.

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

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la superfície de suport està acabada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.

Neteja de tot tipus de matèries o brutícia que pogués haver-s'hi dipositat sobre la superfície suport.

Trepants i subjecció.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El mirall tindrà una adequada fixació al parament.
Tendrà bon aspecte.

2.2.9.- Senyalització i equipament

Unitat d'obra SMS005: Wàter amb dipòsit baix sèrie mitja, color blanc.
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 de vàter de porcellana sanitària amb dipòsit baix sèrie mitja, color blanc,
compost de tassa, seient, tapa especial, mecanisme de doble descàrrega, sortida dual amb joc de fixació i
colze d'evacuació. Fins i tot aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible, 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.

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.
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Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell.

Connexió a la xarxa d'evacuació.

Connexió a la xarxa d'aigua freda.

Muntatge d'accessoris i complements.

Segellat de juntes.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Quedaran anivellats en ambdues direccions, en la posició prevista i fixats correctament.
Es garantirà l'estanqueïtat de les connexions i el segellat de les juntes amb el parament suport i amb
la griferia.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Tots els aparells sanitaris es precintaran, quedant protegits de materials agressius, impactes i brutícia, i
evitant-se la seva utilització.
No se sotmetran a càrregues per a les quals no estan dissenyats, ni es manejaran elements durs ni pesats
en els seus voltants, per a evitar que es produeixin impactes sobre la seva superfície.

Unitat d'obra SMS005c: Urinari, amb alimentació i desguàs empotrat, sèrie mitja, color blanc, de
315x350 mm, sense tapa, equipat amb aixetam temporitzada encastada, sèrie mitja, acabat
crom, de 25x108 mm i desguàs vist, acabat blanc.
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 i desguàs
empotrat, sèrie mitja, color blanc, de 315x350 mm, sense tapa, equipat amb aixetam temporitzada
encastada, sèrie mitja, acabat crom, de 25x108 mm i desguàs vist, acabat blanc. 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.

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 de l'aixetam.

Connexió a la xarxa d'aigua freda.

Muntatge d'accessoris i complements.

Segellat de juntes.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Quedaran anivellats en ambdues direccions, en la posició prevista i fixats correctament.
Es garantirà l'estanqueïtat de les connexions i el segellat de les juntes amb el parament suport i amb
la griferia.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Tots els aparells sanitaris es precintaran, quedant protegits de materials agressius, impactes i brutícia, i
evitant-se la seva utilització.
No se sotmetran a càrregues per a les quals no estan dissenyats, ni es manejaran elements durs ni pesats
en els seus voltants, per a evitar que es produeixin impactes sobre la seva superfície.

Unitat d'obra SMS005d: Lavabo suspés, sèrie Canae "NOKEN", color blanc, de 460x510 mm,
equipat amb conjunt d'aixetes monocomandament, sèrie alta, acabat cromat, amb aerador i
desguàs, acabat blanc.
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 de lavabo de porcellana sanitària esmaltada, suspés, sèrie Canae "NOKEN",
color blanc, de 460x510 mm, equipat amb conjunt d'aixetes monocomandament, sèrie alta, acabat cromat,
amb aerador i desguàs, acabat blanc. Fins i tot aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles,
connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat
amb silicona. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.

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 de l'aixetam.

Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta.

Muntatge d'accessoris i complements.

Segellat de juntes.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Quedaran anivellats en ambdues direccions, en la posició prevista i fixats correctament.
Es garantirà l'estanqueïtat de les connexions i el segellat de les juntes amb el parament suport i amb
la griferia.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Tots els aparells sanitaris es precintaran, quedant protegits de materials agressius, impactes i brutícia, i
evitant-se la seva utilització.
No se sotmetran a càrregues per a les quals no estan dissenyats, ni es manejaran elements durs ni pesats
en els seus voltants, per a evitar que es produeixin impactes sobre la seva superfície.
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Unitat d'obra SMA010: Secamans elèctric, potència calorífica de 1930 W, cabal d'aire de 40 l/s,
carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat brillant, amb interruptor òptic per aproximació
de les mans amb 2' de temps màxim de funcionament.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i instal·lació de secamans elèctric, potència calorífica de 1930 W, cabal d'aire de 40 l/s,
carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat brillant, amb interruptor òptic per aproximació de les mans
amb 2' de temps màxim de funcionament, interior fabricat en policarbonat gris, de 310x230x140 mm, amb
doble aïllament elèctric (clase II) Totalment muntat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori.

Col·locació i fixació dels accessoris de suport.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La fixació serà adequada.

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

Unitat d'obra SMA015: Dosificador de sabó líquid, per a encastar, de llautó cromat i plàstics de
resina acetàlica amb tub transparent de PVC.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i instal·lació de dosificador de sabó líquid, per a encastar, de llautó cromat i plàstics de
resina acetàlica amb tub transparent de PVC, de 180x120 mm Totalment muntat.

EXECUCIÓ, AMIDAMENT I ABONAMENT.
Com a la unitat d'obra SMA010

Unitat d'obra SMA020: Portarrotllos de paper higiènic industrial, d'acer inoxidable AISI 304 amb
acabat satinat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i instal·lació de portarrotllos de paper higiènic industrial, d'acer inoxidable AISI 304 amb
acabat satinat, de 304 mm de diàmetre i 120 mm d'ample, per un rotllo de paper de 260 mm de diàmetre
màxim, de 400 m de longitut, per a mandri de 55 mm, tancament mitjançant pany i clau Totalment
muntat.

EXECUCIÓ, AMIDAMENT I ABONAMENT.
Com a la unitat d'obra SMA010

Unitat d'obra SMA035: Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a
inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma de U, amb osques antilliscants, d'acer
inoxidable AISI 304 polit.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministre i col·locació de barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret, abatible, amb forma de U, amb osques antilliscants, d'acer inoxidable AISI 304 polit,
de dimensions totals 840x200 mm amb tub de 32 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix, nivellada i
fixada al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant. Totalment muntada.

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

DEL SUPORT.
Es comprobarà que s'ha finalitzat el revestiment de la superfície suport i que aquesta poseeix la
resistència adequada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra.
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Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport.

Neteja de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La fixació serà adequada.

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

Unitat d'obra SET010: Escala metàl·lica de cargol, alçada lliure fins a 4,00 m, de 2,00 m de
diàmetre, esglaons de xapa estampada de 3 mm d'espessor, barana de barrots verticals de rodó
d'acer llis i passamans de tub d'acer.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament i muntatge d'escala metàl·lica de cargol per una planta interior d'habitatge, de fins a 3,00
m d'alçada lliure, de 2,00 m de diàmetre, formada amb perfils d'acer laminat en fred, formant un arbre
central de 100 mm de diàmetre, esglaons de xapa estampada de 3 mm d'espessor, barana formada per
barrots verticals de rodó d'acer llis i passamans de tub d'acer. Inclús tancament de buit superior, elements
de fixació i pintura antioxidant. Realitzada en taller i muntada en obra amb ajudes de paleta incloses.
Completament acabada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Muntatge: CTE. DB SU Seguridad de utilización.

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

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la superfície de suport de l'escala està acabada i les dimensions del buit són les
correctes.

PROCÉS D'EXECUCIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig i fixació de l'arbre central.

Replanteig de l'esglaonat.

Presentació dels esglaons i subjecció prèvia.

Anivellació i ajustament de la posició dels esglaons.

Finalització dels esglaons.

Replanteig i col·locació de la barana i passamans.

Subjecció definitiva.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La fixació a la estructura serà correcta.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops.

2.2.10.- Gestió de residus

Unitat d'obra GTA010: Transport de terres amb camió 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.
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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 i tornada. 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.

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.

Unitat d'obra GRA010: Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres
de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, 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.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, 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, considerant anada, descàrrega i tornada.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor, i cost de l'abocament.

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

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.

Càrrega a camió del contenidor.

Transport de residus de construcció 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.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de qualsevol tipus
de residus.
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2.2.11.- Control de qualitat i assaigs

Unitat d'obra XSE010: Estudi geotècnic del terreny en graves amb 10 sondeigs fins a 30 m
prenent 10 mostres inalterades i 5 alterades (SPT), 10 penetracions dinàmiques mitjançant
penetròmetre dinàmic (DPSH) fins a 10 m i realització dels següents assaigs de laboratori: 2
d'anàlisis granulomètric; 2 de límits d'Atterberg; 2 d'humitat natural; densitat aparent;
resistència a compressió; Proctor normal; C.B.R.; 2 de contingut en sulfats.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Estudi geotècnic del terreny en graves compost per els següents treballs de camp i assaigs de laboratori.
Treballs de camp: 10 sondeigs a rotació amb extracció de testimoni continu fins a una profunditat de 30 m
prenent 10 mostres inalterades mitjançant mostrejador de paret gruixuda i 5 alterades mitjançant
mostrejador normalitzat de l'assaig de Penetració Estàndard (SPT), 10 penetracions dinàmiques mitjançant
penetròmetre dinàmic superpesat (DPSH) fins a 10 m de profunditat. Assaigs de laboratori: obertura i
descripció de les mostres preses, descripció del testimoni continu obtingut, efectuant-se els següents
assaigs de laboratori: 2 d'anàlisis granulomètric segons UNE 103101; 2 de límits d'Atterberg segons UNE
103103 i UNE 103104; 2 d'humitat natural segons UNE 103300; densitat aparent segons UNE 103301;
resistència a compressió segons UNE 103400; Proctor normal segons UNE 103500; C.B.R. segons UNE
103502; 2 de contingut en sulfats segons UNE 103201. Tot això recollit en el corresponent informe
geotècnic amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre
paràmetres per el disseny de la fonamentació.

NORMATIVA D'APLICACIÓ.
Tècniques de prospecció: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

FASES D'EXECUCIÓ.

Desplaçament a obra.

Presa de mostres.

Realització dels assajos en laboratori homologat.

Redacció de l'informe geotècnic, amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i
validesa de l'estudi sobre paràmetres per el disseny de la fonamentació.

2.2.12.- Seguretat i salut

Unitat d'obra YCB010: Barana de protecció de perímetre de forjats, amb "guardacuerpos" de
seguretat i barana i entornpeu metàl·lics.
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.

FASES D'EXECUCIÓ.

Col·locació, instal·lació i comprovació.

Desmuntatge posterior.

Unitat d'obra YCH040: Protecció horitzontal durant l'execució de forjats unidireccionals abans
de col·locar els revoltons mitjançant xarxa de protecció sota sostre.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament, col·locació i desmuntatge de xarxa horitzontal de protecció sota sostre formada per
malla de poliamida de 10x10 cm, nuada amb corda de 3 mm de diàmetre (amortitzable en 1 ús), col·locada
abans de posar els revoltons en forjats unidireccionals, fixada a les biguetes amb clavilles.

FASES D'EXECUCIÓ.

Col·locació dels elements de fixació.

Muntatge, instal·lació i comprovació de la xarxa.

Desmuntatge posterior.

Unitat d'obra YCR010: Xarxa vertical de seguretat tipus V amb pescant tipus forca, primera
posta.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament, col·locació i desmuntatge de xarxa vertical de seguretat tipus V en perímetre de sostre,
segons UNE-EN 1263-1, de poliamida d'alta tenacitat, certificada per AENOR mitjançant segell N de
Productes Certificats AENOR per a Xarxes de Seguretat, de 10 m d'alçada en mòduls de 10x5 m
(amortitzable en 10 usos), primera posta. Fixada mitjançant pescants tipus forca de 8,00x2,00 m
(amortitzables en 15 usos) col·locats cada 4 m.

FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig dels recolzaments.

Col·locació dels pescants.

Col·locació de xarxes amb cordes d'unió i de lligat (amortitzable en 10 usos).

Comprobació.

Desmuntatge posterior.

Unitat d'obra YPC010: Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²).
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.

FASES D'EXECUCIÓ.

Muntatge, instal·lació i comprovació.

Unitat d'obra YPC010b: Lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, 3,45x2,05x2,30
m (7,00 m²).
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 3,45x2,05x2,30 m (7,00
m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents
i punt de llum exterior, termos elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa,
sòl contraplacat hidrofugant amb capa antilliscant, revestiment de tauler en parets, placa turca, dos plats
de dutxa i lavabo de tres aixetes, porta de fusta en placa turca i cortina en dutxa. Segons R.D. 486/97.

EXECUCIÓ, AMIDAMENT I ABONAMENT.
Com a la unitat d'obra YPC010
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Unitat d'obra YPC010c: Lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra,
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de dimensions 4,78x2,42x2,30 m
(10,55 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.

EXECUCIÓ, AMIDAMENT I ABONAMENT.
Com a la unitat d'obra YPC010

Unitat d'obra YSC010: Tancat del solar amb tanca de xapa galvanitzada.
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 de 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).

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 YSS020: Cartell indicatiu de riscos amb suport.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell indicatiu de riscos normalitzat, normalitzat, de
700x1000 mm, amb suport d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm i 2 m d'alçada (amortitzable en 5 usos).
Segons R.D. 485/97. Fins i tot p/p de formigonat del pou amb formigó en masa HM-20/B/20/I.

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

FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig dels recolzaments.

Excavació i obertura manual dels pous.

Col·locació, alineat i aplomat dels suports.

Formigonat del pou.

Muntatge.

Desmuntatge posterior.
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2.3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat

D'acord amb l'article 7.4 del CTE, en l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les
seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 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
projecte o ordenades per la Direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable.
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