3.1.- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES.
3.1.1.- DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1. Objecte del Plec de Condicions.
El present Plec de Condicions, com a part del PROJECTE D'EFICIENCIA ENERGÈTICA DELS
EDIFICIS PÚBLICS DEL MUNICIPI DE LLARDECANS, PROVINCIA DE LLEIDA, situats al terme
municipal de Llardecans, comarca del Segrià, província de Lleida, i té per a finalitat regular l’execució de
les obres d'instal·lacions fixant els nivells tècnics i la qualitat exigibles, precisant les intervencions que
corresponen, segons el contracte, als diferents agents de l’edificació, així com les relacions entre tots ells
i les seves corresponents obligacions per al compliment del contracte d’obra.
Article 2. Documents que defineixen les obres d'instal·lacions.
Les obres són definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: Memòria,
Plànols, Amidaments i Pressupost.
Són documents contractuals els documents de Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, que s’inclouen
en el present Projecte. Les dades incloses en la Memòria tenen caràcter merament informatiu.
Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d’allò
projectat haurà de posar-se en coneixement de la Direcció d’Obra per tal que l’aprovi, si s’escau, i redacti
el projecte reformat corresponent.
Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents.
En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de Condicions,
prevaldrà el que prescriu el Plec de Condicions.
El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de ser
executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció d’Obra, la
unitat d’obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte.
En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà de
notificar-ho al Director d’Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre directament,
sense l’autorització expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o
omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director d’Obra o pel Contractista hauran de
quedar perfectament reflectits en l’Acta de comprovació del replantejament.
Article 4. Documentació complementària.
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder fixar un
concurs o un Contracte d’Escriptura.
Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa de
compliment obligatori per a aquest tipus d’instal·lacions, tant en l’àmbit nacional, autonòmic com
municipal, i també aquelles que s’estableixin com obligatòries per a aquest projecte:
•

Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE)

•

Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció

•

Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)
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3.- PLEC DE CONDICIONS.

Instrucció de formigó estructural (EHE)

•

Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats
amb elements prefabricats (EFHE)

•

Control de qualitat de l'edificació.

•

Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02)

•

Mesures mínimes d’accessibilitat en els edificis

•

Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció

•

Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis

•

Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials

•

Mesures de prevenció dels incendis forestals

•

Reglament d’instal·lacions petrolíferes (MI-IP) i instruccions tècniques complementàries

•

Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i instruccions tècniques
complementàries

•

Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques complementàries

•

Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP) i instruccions tècniques complementàries

•

Reglament

d’aparells

elevadors

i

manutenció

(MIE-AEM)

i

instruccions

tècniques

complementàries
•

Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)

•

Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques (MI IF) i instruccions tècniques
complementàries

•

Llei de Prevenció de Riscos Laborals

•

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció

•

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que
impliquin riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors

•

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.

•

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball

•

Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant el risc
elèctric

•

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de
protecció individual

•

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de
treball.

•

Protecció als treballadors dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball

•

Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que puguin
derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques

•

Llei de la intervenció integral de l’Administració ambiental

•

Reglament dels serveis públics de sanejament

•

Llei de protecció de l’ambient atmosfèric
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•

Llei de Residus

•

Llei de protecció contra la contaminació acústica

En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes.
3.1.2.- DISPOSICIONS FACULTATIVES.
3.1.2.1.- Epígraf I. Delimitació general de funcions tècniques.

Article 5. Delimitació de funcions dels agents que intervenen.
Els diferents agents que intervenen en el procés d’edificació (Promotor, Projectista, Constructor, Director
d’Obra, Director de l’Execució de l’Obra, Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra,
Entitats i Laboratoris de Control de Qualitat de l’Edificació) compliran amb les obligacions i les funcions
que els assigna la Llei d’Ordenació de l’Edificació.

3.1.2.2.- Epígraf II. Drets i deures del Contractista.

Article 6. Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades
Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte d’aquest Plec de
Condicions hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades, i tenir la seva inscripció
degudament renovada.
Article 7. Verificació dels documents del Projecte.
Abans del començament de les obres, el Contractista indicarà per escrit que la documentació aportada li
permet comprendre la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments
corresponents.
Article 8. Pla de Seguretat i Salut.
El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’execució que contingui, si s’escau, l’Estudi de
Seguretat i Salut o bé l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut a l’obra,
perquè l’aprovi el tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant
l’Execució de l’Obra.
Article 9. Projecte de control de qualitat.
El Contractista tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si fos necessari per a l’obra,
en el que s’especificaran les característiques i els requisits que hauran de complir els materials i unitats
d’obra, i els criteris per a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o no per segells o marques
de qualitat, assajos, anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i altres paràmetres definits en el
Projecte pel Projectista o en l’Obra pel Director de l’Execució de l’Obra.
Article 10. Oficina en l’obra.
El Contractista habilitarà en l’obra una oficina en la que, com a mínim, hi haurà una taula o un espai
suficient perquè es puguin desplegar i consultar els plànols. En aquesta oficina, el Contractista tindrà
sempre a disposició de la Direcció de l’Obra:
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•

el Projecte d’execució complet, inclosos els complements que pugui redactar el Director d’Obra

•

la Llicència d’Obres

•

el Llibre d’Ordres i assistències

•

el Llibre d’Incidències

•

el Llibre de Subcontractació

•

el Pla de Seguretat i Salut

•

el Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n’hi haguessin

•

la normativa de seguretat i salut

•

la documentació de les assegurances subscrites pel Contractista.

Article 11. Representació del Contractista. Cap d’Obra.
El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a l’obra, el
qual tindrà el caràcter de Cap d’Obra, que tindrà suficient nivell tècnic i dedicació plena. El Cap d’Obra
tindrà facultats per a representar el Contractista i adoptar en tot moment les decisions que corresponguin
a la Contracta.
Quan la importància de les obres ho aconselli, i així es consigni en el Plec de Clàusules Administratives,
el representant del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, segons els casos.
Article 12. Presència del Contractista en l’obra.
El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada
legal de treball i acompanyarà al Director de l’Obra i al Director de l’Execució de l’Obra, en les visites que
facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a practicar els reconeixements que es considerin
convenients i subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació dels amidaments i de les
liquidacions.
El Cap d’Obra no podrà estar absent, sense el consentiment de la Direcció Facultativa, i haurà de
notificar quina persona l’ha de representar en totes les funcions durant la seva absència. Quan no s’hagi
efectuat la notificació anterior, es consideraran vàlides les notificacions que s’efectuïn a la persona de major
categoria tècnica dependents de la Contracta que intervinguin en les obres o, en absència d’elles, les
dipositades en la residència, designada com oficial, de la Contracta en els documents del projecte, fins i tot
en absència o negativa de rebut per part dels dependents de la Contracta.
Article 13. Treballs no estipulats expressament.
És obligació del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execució i aspecte de les
obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents del Projecte, i sempre que ho
disposi el Director d’Obra, dins dels límits de possibilitats que el pressupost habiliti per a cada unitat
d’obra i tipus d’execució.
En el cas que hi hagi manca d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que es
requereix una modificació del Projecte amb consentiment exprés de la Propietat qualsevol variació que
suposi un increment de preus d’alguna unitat d’obra per sobre del 20% o del total del pressupost per
sobre del 10%.
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•

Es consideren obres accessòries aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb tots els
detalls, sinó és a mesura que avança l’execució dels treballs.
Les obres accessòries s’aniran construint així com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la seva
importància ho exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es redactin. En els casos de
menor importància es duran a terme conforme a la proposta que formuli el Director d’Obra.
Les obres necessàries accessòries se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen per a obres
semblants en el contracte.
Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte.
La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon al Director d’Obra. El Contractista està
obligat a sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradicció que sorgeixi durant l’execució de
l’obra a causa del Projecte o de circumstàncies alienes, sempre amb anticipació suficient en funció de la
importància de l’assumpte. El Contractista es farà responsable de qualsevol error de l’execució motivada
per l’omissió d’aquesta obligació i conseqüentment haurà de refer, a càrrec seu, els treballs que
corresponguin a la correcta interpretació del Projecte.
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
plànols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, qui està obligat
a tornar els originals o les còpies signant l’apartat d’assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres,
avisos o instruccions que rebi de la Direcció Facultativa.
Qualsevol reclamació del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de la Direcció
d’Obra s’haurà de dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui l’hagi dictada, qui haurà de donar al
Contractista el corresponent justificant de recepció, si el Contractista així ho sol·licita.
Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa del projecte.
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcció Facultativa,
només podrà presentar-les, a través del Director d’Obra, davant la Propietat, si són d’ordre econòmic i
d’acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents.
Contra les disposicions d’ordre tècnic de la Direcció Facultativa no s’admetrà cap reclamació, podent
salvar la seva responsabilitat el Contractista, si així ho estima oportú, mitjançant exposició raonada
dirigida al Director d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta al justificant de recepció, que en tot cas
serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions.
Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel Director d’Obra.
El Contractista no podrà recusar al personal nomenat pel Director d’Obra, ni demanar que per part de la
Propietat es designin a altres facultatius per als reconeixements i amidaments.
Quan el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d’aquest personal, procedirà segons allò establert
en l’article precedent, però sense que per aquesta causa es puguin interrompre ni pertorbar la marxa
dels treballs.
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Article 14. Obres accessòries .

El Contractista destinarà a l’obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i experiència, que
calgui per al volum i tipologia dels treballs a executar. El Contractista haurà de complir amb els requisits
de qualitat en l’ocupació per a les empreses contractistes i subcontractistes que s’indiquen en el Reial
Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora
de la Subcontractació en el Sector de la Construcció.
El fet d’’incomplir aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal
segons la tipologia dels treballs, facultarà al Director de l’Obra per a ordenar l’aturada de les obres sense
cap dret a reclamació, fins que s’hagi solucionat la deficiència.
Article 19. Faltes del personal de l’obra.
El Contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a criteri de la Direcció Facultativa, no
compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per manca de coneixements o
actuï de mala fe.
Article 20. Subcontractes.
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres Contractistes, amb subjecció a allò
estipulat en el Plec de Condicions particulars i a la Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de
la Construcció, i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra.
Article 21. Subministrament dels materials.
El Contractista aportarà a l’obra tots els materials necessaris per a la construcció. La Propietat es reserva
el dret de portar a l’obra aquells materials o unitats que cregui que beneficien la qualitat de l’obra
contractada i amb preus d’acord o iguals als del pressupost acceptat.
Article 22. Responsabilitats del Contractista.
El Contractista serà el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els empleats si
són subcontractats, i dels agents i empleats d’aquests o qualsevol persona que realitzi algun dels treballs
que hagi contractat.
En conseqüència, el Contractista serà l’únic responsable i no tindrà dret a cap indemnització per
l’augment de l’import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que cometés durant la
construcció. També serà responsable, davant dels tribunals dels accidents laborals, que per
inexperiència o negligència es produïssin i s’atindrà a les disposicions de la Policia i a les lleis comunes
sobre aquesta matèria.
El Contractista ha d’estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha d’advertir
immediatament a la Direcció Facultativa de qualsevol error o omissió que hi hagi. A més, no realitzarà
cap treball sense els corresponents plànols, especificacions o ordres concretes.
El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execució de l’obra, amb els millors coneixements,
experiència, destresa i atenció. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans de construcció emprats,
mètodes i tècniques seguides, seqüències i procediments usats i de la coordinació de totes les parts de
l’obra.
El Contractista té l’obligació de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la Direcció
Facultativa. Si a criteri del Director d’Obra hi hagués alguna part de l’obra mal executada, el Contractista
tindrà l’obligació d’enderrocar-la i fer-la de nou les vegades que siguin necessàries fins que aconsegueixi
l’aprovació del Director d’Obra, sense que tingui dret a cap indemnització, fins i tot si les males
condicions de les obres s’haguessin percebut després de la recepció.
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Article 18. Personal de l’obra.

Article 23. Desperfectes en les propietats veïnes.
Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veïnes, haurà de restaurar-les i deixarles en l’estat que tenien en el començament de l’obra, fent-se càrrec de l’import.
El Contractista adoptarà totes les mesures que cregui necessàries per tal d’evitar caigudes d’operaris,
despreniments d’eines i materials que puguin ferir o matar alguna persona o animal.
3.1.2.3.- Epígraf III. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l’edificació

Article 24. Danys materials.
Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l’edificació respondran davant la
Propietat dels següents danys materials ocasionats en l’edifici dintre dels terminis indicats, comptats des
de la data de recepció de l’obra, sense reserves o des de la solució d’aquestes:
a) durant 10 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afectin als
elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de
l’edifici
b) durant 3 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels elements
constructius o de les instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels requisits d’habitabilitat fixats
en l’article 3 de la LOE
c) durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin a elements
d’acabat de les obres dins del termini d’1 any
Article 25. Responsabilitat civil.
La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o omissions
propis, com per actes o omissions de persones per les que s’hagi de respondre.
No obstant això, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar degudament
provada la concurrència de culpes sense que es pugui detallar el grau d’intervenció de cada agent en el
dany produït, la responsabilitat s’exigirà solidàriament.
Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d’un Projectista, aquests mateixos
respondran solidàriament. Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, dictàmens o informes
d’altres professionals seran directament responsables dels danys que puguin derivar-se de la seva
insuficiència, incorrecció o inexactitud, sense perjudici de la repetició que poguessin exercir contra els
seus autores.
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El Contractista complirà amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les Autoritats
Públiques relacionades amb l’execució de l’obra i ho notificarà a la Direcció Facultativa. Si el Contractista
observa que algun dels documents de Contracta està en contradicció amb algun d’aquests aspectes, ho
notificarà ràpidament a la Direcció Facultativa perquè procedeixi a la correcció. Si el Contractista executa
algun treball bo i coneixent que aquest es contradiu amb les lleis, ordenances i regulacions, sense haverho notificat a la Direcció Facultativa, assumirà tota la responsabilitat i haurà de fer-se’n càrrec dels
imports que se’n derivin.

El Director d’Obra i el Director de l’Execució de l’Obra que signin el certificat final d’obra seran
responsables de la veracitat i exactitud d’aquest document.
Qui accepti la direcció d’una obra el Projecte de la qual no l’hagi elaborat ell mateix, assumirà les
responsabilitats derivades de les omissions, deficiències o imperfeccions del projecte, sense perjudici de
la repetició que li pogués correspondre davant el Projectista.
Quan la Direcció d’Obra es contracti de manera conjunta a més d’un tècnic, tots ells respondran
solidàriament sense perjudici de la distribució que entre ells correspongui.
Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de l’edificació,
si es prova que van ser ocasionats de forma fortuïta, per força major, un acte d’un tercer o pel propi
perjudicat pel dany.

3.1.2.4.- Epígraf IV. Règim i organització de les obres.

Article 26. Direcció.
La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director d’Obra, a qui el Contractista ha d’obeir sempre.
Tota l’obra executada que, a criteri del Director d’Obra sigui defectuosa o no estigui d’acord amb les
condicions d’aquest Plec, serà enderrocada i reconstruïda pel Contractista sense que pugui servir-li
l’excusa que el Director d’Obra hagi examinat la construcció ni que hagi estat abonada en liquidacions
parcials.
Article 27. Modificacions.
El Director d’Obra està facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, durant la
construcció de qualsevol unitat d’obra, sempre que es compleixin les condicions tècniques referides en el
Projecte i de manera que no origini canvis en l’import total de l’obra.
El Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de modificacions del
Projecte, tant si suposa un augment o una disminució o variació de l’import, sempre i quan aquest no
alteri, per excés o per defecte, el 10% del valor contractat.
Article 28. Llibre d’Ordres i Assistències.
El Contractista disposarà, a l’obra, d’un Llibre d’Ordres i Assistències en el qual s’anotaran totes aquelles
ordres que la Direcció Facultativa cregui oportú donar-li a través del Cap de l’Obra o d’una persona
responsable, sense perjudici de les que li lliurin per ofici quan calgui, sota de les quals signarà com a
senyal d’estar-ne assabentat.
En aquest Llibre d’Ordres i Assistències s’indicarà, quan procedeixi, els extrems següents:
a) les operacions administratives relatives a l’execució o a la regularització del contracte;
notificacions de tota mena de documents (obres de servei, dissenys, modificacions, etc.)
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El Contractista respondrà directament de los danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes
derivats de la imperícia, manca de capacitat professional o tècnica, negligència o incompliment de les
obligacions atribuïdes al cap d’obra i a la resta de persones físiques o jurídiques que depenguin d’ell.
Quan el Contractista subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l’execució de determinades
parts o instal·lacions de l’obra, serà directament responsable dels danys materials per vicis o defectes de
la seva execució, sense perjudici de la repetició que es pugui produir.

c) les recepcions dels materials
d) les incidències de detalls que siguin d’interès des del punt de vista de la qualitat ulterior dels
treballs, del càlcul de preus, del cost, de la duració real dels treballs, etc.
i) el desenvolupament de l’obra
f) les incidències de l’obra susceptibles d’originar reclamacions per part del Contractista
El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista com les que
figuren en el Plec de Condicions.
Article 29. Llibre d’Incidències.
Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant
l’execució de les obres, existirà a l’obra un Llibre d’Incidències a disposició de la Direcció Facultativa,
Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms, representants dels treballadors i persones o
organismes competents en matèria de seguretat i salut en el treball, els quals podran realitzar anotacions
en l’esmentat llibre. Efectuada qualsevol anotació, el Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució o
quan no sigui necessària la designació de Coordinador, la Direcció Facultativa, ho hauran de notificar al
Contractista afectat i als representants dels seus treballadors. Si l’anotació es refereix a qualsevol
incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades, o bé si hi ha un risc greu i
imminent per a la seguretat dels treballadors que obligui a aturar els treballs, es comunicarà a l’autoritat
laboral competent en un termini de vint-i-quatre hores.
Article 30. Llibre de Subcontractació.
El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractació i conservar-lo a l’obra. En
Contractista hi ha de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, i
al començament d’aquests, totes i cada una de les subcontractacions realitzades
empreses subcontractistes i treballadors autònoms, amb la informació que fixa
Subcontractació en el Sector de la Construcció.

aquest llibre, el
amb anterioritat
en l’obra amb
la Llei de la

Cada nova subcontractació haurà de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de Seguretat i
Salut durant l’execució de les obres i als representants dels treballadors de les diferents empreses que ja
figurin en el Llibre de Subcontractació.
Article 31. Accessos i entorn de l’obra.
El Contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, el tancament d’aquesta i el seu
manteniment durant l’execució de l’obra, podent exigir-ne la seva modificació o millora la Direcció
Facultativa.
Article 32. Replantejament.
El Contractista començarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referències principals
que mantindrà com a base de posteriors replantejaments parcials. Totes les opcions i mitjans auxiliars
que es necessitin per als replantejaments aniran a compte del Contractista, la qual cosa no li donarà dret
a cap reclamació.
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b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l’obra

El Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin en el terreny com a
conseqüència del replantejament, responsabilitzant-se que ningú les sostregui o canviï de lloc, així com de
reposar els senyals desapareguts.
Article 33. Inici i ritme d’execució dels treballs.
El Contractista començarà les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars,
desenvolupant-les de la forma necessària perquè els treballs s’executin dins dels terminis parcials fixats
i, en conseqüència, l’execució total s’efectuï dins el termini exigit en el contracte.
El Contractista ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la Direcció d’Obra la data de
començament dels treballs amb un mínim de 3 dies d’antelació.
El Director d’Obra indicarà en el Llibre d’Ordres i Assistències els dies amb inclemència atmosfèrica o
amb altres circumstàncies de força major que comporten un període d’inactivitat que pot afectar els
terminis d’execució. L’incompliment per part del Contractista dels terminis parcials o finals, fixats en el
programa d’obra, faculta a la Propietat l’aplicació de les penalitzacions previstes en el present Plec de
Condicions.
En el pla de treball per al Contractista es consignarà, a efectes del termini parcial, les unitats d’obra a
realitzar dins de cada termini, valorades als preus del Projecte. Igualment hi constarà la maquinària i
mitjans auxiliars que el Contractista es comprometi a utilitzar en l’execució dels treballs. Un cop aprovat
el pla, aquesta maquinària serà adscrita de manera fixa i permanent a l’obra i no es podrà retirar sense
l’autorització expressa de la Direcció Facultativa.
El compromís de la presència d’aquesta maquinària no expira en l’execució de la unitat d’obra per a la
que hagi estat necessària, sinó que finalitza al termini dels treballs. Per tant, és necessari sol·licitar la
corresponent autorització per a retirar una màquina adscrita a l’obra malgrat que en aquest moment
estigui inactiva o no es prevegi la seva utilització més endavant.
De la mateixa manera, el Contractista haurà d’augmentar els mitjans auxiliars proposats i el personal
tècnic sempre que el Director d’Obra comprovi que és necessari per al desenvolupament de les obres en
el termini previst. Si en el transcurs dels treballs alguna màquina s’avariés, el Contractista té l’obligació
de fer-la arranjar tot seguit o substituir-la per una altra d’anàlogues característiques. Les avaries
mecàniques no suposaran pròrrogues ni demores en el compliment dels terminis establerts.
Article 34. Ordre d’execució dels treballs.
La determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos en els que,
per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció d’Obra estimi convenient la seva variació.
Article 35. Facilitats per a altres contractistes.,
D’acord amb allò que resolgui la Direcció d’Obra, el Contractista general haurà de donar totes les
facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a la resta de contractistes
que intervinguin en l’obra. Tot això sense perjudici de les compensacions econòmiques que hi pugui
haver entre contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres
conceptes. En el cas de litigi, els contractistes acataran el que resolgui la Direcció d’Obra.
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El Contractista sotmetrà el replantejament a l’aprovació de la Direcció Facultativa. Una vegada aquesta
hagi donat el seu vist-i-plau, prepararà l’acta replantejament, la qual anirà acompanyada d’un plànol, i
que haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. És responsabilitat del Contractista l’omissió d’aquest
tràmit.

Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no s’interrompran
els treballs sinó que es continuaran segons les instruccions donades pel Director d’Obra mentre es
formula o tramita el projecte reformat.
El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direcció d’Obra disposi
per a estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra 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 s’acordi.
Article 37. Pròrroga per causa de força major.
Si per causa de força major o independent 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 compliment de la contracta, previ informe favorable del Director
d’Obra. El Contractista haurà d’exposar, en escrit dirigit al Director d’Obra, la causa que impedeix
l’execució dels treballs i el retard que comportaria en els terminis acordats, raonant degudament la
pròrroga que sol·licita.
Article 38. Responsabilitat de la Direcció d’Obra en el retard de l’execució de l’obra.
El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d’execució estipulats, al·legant
com a causa la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, excepte si havent-ho demanat per
escrit no se li haguessin proporcionat.
Article 39. Condicions generals d’execució dels treballs.
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d’aquest que hagin
estat aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin entregat al Contractista el
Director d’Obra o el Director d’Execució de l’Obra, dintre de les limitacions pressupostàries i de conformitat
amb allò especificat en l’article 13 (treballs no estipulats expressament).
Article 40. Profunditat dels fonaments.
Atesa la naturalesa de la fonamentació, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no són, sinó
una dada aproximada que pot confirmar-se o modificar-se totalment o parcial segons la natura del
terreny, canvi que el Contractista, haurà d’assumir sense modificar l’import que en resulti.
Article 41. Mitjans auxiliars.
Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin necessaris per a la
correcta execució de l’obra, el manteniment d’un bon aspecte i per a evitar accidents previsibles en
funció de l’estat de l’obra i d’acord amb la normativa de protecció laboral vigent.
Article 42. Conservació de les obres.
És obligació del Contractista la conservació en perfec.te estat de les unitats d’obra realitzades fins a la
data de la recepció per part de la Propietat i corrent al seu càrrec les despeses que se’n derivin.
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Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major.

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al finalitzar l’execució, s’aixecaran plànols
precisos per a que quedin perfectament definits. Aquests documents es realitzaran per triplicat,
entregant-ne un al Director d’Obra, un altre al Contractista i l’últim a la Propietat. Aquests plànols, que
han d’estar suficientment afitats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar
els amidaments.
Article 44. Obres defectuoses.
La Direcció Facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al que s’especifica en
el Projecte o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execució o per una deficient qualitat dels
materials o aparells utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les diferències, el Director d’Obra fixarà
un preu just, que el Contractista està obligat a acceptar. En cas de rebuig, es reconstruirà a compte del
Contractista la part mal executada sense que aquest fet sigui motiu de reclamació econòmica o
d’ampliació del termini d’execució.
Article 45. Obres i vicis ocults.
Si el Director d’Obra tingués raons fonamentades per a creure en l’existència de vicis ocults de construcció
en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció, les demolicions
que cregui necessàries per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos.
Les despeses de la demolició i de la reconstrucció que s’ocasionin, seran a compte del Contractista,
sempre que els vicis existeixin realment. En cas contrari, aquestes despeses aniran a càrrec del propietari.
Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos.
No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans siguin examinats i
acceptats pel Director de l’Execució de l’Obra, en els termes que prescriu el Plec de Condicions Tècniques
Particulars.
El Contractista haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les comprovacions,
els assaigs o les proves preceptuades en el Plec de Condicions Tècniques Particulars.
Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats, el
Director d’Execució de l’Obra donarà l’ordre al Contractista perquè els reemplaci per altres que s’ajustin a
les condicions requerides o, a falta d’aquests, a les ordres del Director d’Obra.
Article 47. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs.
Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en
l’execució de les obres seran a càrrec del Contractista.
Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haurà de repetir, amb càrrec al
Contractista.
Article 48. Neteja de les obres.
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les
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Article 43. Documentació d’obres ocultes.

Article 49. Obres sense prescripcions.
En l’execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades explícitament
en aquest Plec ni en la resta de documentació del Projecte, el Contractista s’atindrà, en primer lloc, a les
instruccions que dicti la Direcció Facultativa i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona
construcció.

3.1.2.5.- Epígraf V. Recepcions i liquidacions.

Article 50. Proves abans de la recepció.
Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a proves de
resistència, estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el programa de la Direcció Facultativa. Els
assentaments, accidents, avaries o danys que es produeixin en aquestes proves a causa d’una
construcció deficient o per manca de precaució, seran a càrrec del Contractista, únic responsable de les
mateixes.
Article 51. Recepció de les obres.
La recepció de les obres tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la data de finalització de les mateixes,
acreditada en el certificat final d’obra.
Per a procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència del Propietari, de la Direcció
Facultativa i del Contractista o el seu representant degudament autoritzat. Després de realitzar un
escrupolós reconeixement i si l’obra estigués d’acord amb les condicions d’aquest Plec, s’aixecarà un acta
de recepció per duplicat, a la que s’adjuntaran els documents justificants de la liquidació final. Una de les
actes quedarà en poder de la Propietat i l’altra s’entregarà al Contractista.
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es
consideraran rebudes sense reserves.
Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves. Aquest fet es
farà constar explícitament en l’acta de recepció, en la que s’especificaran les instruccions del Director
d’Obra al Contractista per a solucionar els defectes observats i es fixarà un termini per a esmenar-los. Una
vegada vençut aquest termini, s’efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions, amb la finalitat
de procedir a la recepció de l’obra.
Si en el nou reconeixement resultés que encara hi ha els defectes identificats prèviament, es declararà
rescindida la contracta amb pèrdua de fiança, a no ser que la Propietat cregui oportú concedir un nou
termini.
Article 52. Documentació final.
El Director d’Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que hagin intervingut en l’obra, redactarà la
documentació final de les obres, que es facilitarà a la Propietat.
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mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l’obra tingui un bon aspecte. Si el
Contractista no ho complís, la Propietat pot fer-ho a càrrec d’aquest.

Article 53. Termini de garantia.
Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar el termini de garantia,
que serà d’un any. Durant aquest període, el Contractista es farà càrrec de totes aquelles reparacions de
desperfectes imputables a defectes i vicis ocults.
Article 54. Conservació dels treballs durant el termini de garantia.
La conservació i vigilància de les obres durant el termini de garantia aniran a càrrec del Contractista,
sense que aquesta circumstància faci modificar les altres obligacions i el termini de garantia.
Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a càrrec de la Propietat
les neteges i reparacions causades per l’ús i a càrrec del Contractista les reparacions per vicis d’obra o
per defectes en les instal·lacions.
Article 55. Conservació dels treballs amb contracta rescindida.
Si el contracte d’execució es rescindís, el Contractista està obligat a retirar, en el termini que es fixi en el
Plec de Condicions particulars, tota la maquinària, material i mitjans auxiliars, a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser represa per una altra
empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tràmits fixats en aquest Plec de Condicions,
moment en què començarà a comptar el termini de garantia.
Article 56. Caràcter provisional de les liquidacions parcials.
Les liquidacions parcials són documents provisionals ja que estan subjectes a les certificacions i
modificacions que resultin de la liquidació final, per la qual cosa no suposen l’aprovació ni recepció de les
unitats d’obra que comprenen.
La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers efectives les liquidacions parcials, el dret a
comprovar que el Contractista ha complert els compromisos referents al pagament de nòmines i
materials invertits en l’obra. A tal efecte, el Contractista haurà de presentar els comprovants que se li
exigeixin.
Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l’obra.
Una vegada rebudes les obres, el Director d’Execució de l’Obra efectuarà el seu amidament definitiu, per
a la qual cosa comptarà amb l’assistència del Contractista o del seu representant. S’estendrà la
corresponent certificació per triplicat la qual, una vegada aprovada pel Director d’Obra, servirà perquè la
Propietat aboni el saldo resultant, descomptant la quantitat retinguda en concepte de fiança.
Article 58. Liquidació final.
Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l’import de les unitats d’obra
realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan hagin la seva execució i
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La documentació final d’obra, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, estarà constituïda per la
documentació del seguiment de l’obra, la documentació de control de l’obra i el certificat final d’obra.
Aquesta documentació final s’adjuntarà a l’acta de recepció, amb la relació identificativa dels agents que
han intervingut durant el procés d’edificació, així com les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici i les
seves instal·lacions. Aquesta documentació constituirà el llibre de l’edifici.

Article 59. Liquidació en cas de rescissió.
En cas de rescissió del contracte, la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidatari, que es redactarà
d’acord amb les dues parts, i que inclourà l’import de les unitats d’obra realitzades fins a la data de
rescissió.
3.1.2.6.- Epígraf VI. Facultats de la direcció d’obra.

Article 60. Facultats de la Direcció d’Obra.
A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’Obra i que s’han especificat en els
articles anteriors, és missió específica seva efectuar la direcció i vigilància dels treballs que es realitzin en
les obres, directament o per mitjà dels seus representants tècnics, els quals tindran autoritat tècnica legal,
completa i indiscutible, fins i tot en allò no previst específicament en el present Plec de Condicions, sobre
les persones i coses situades en l’obra i en relació amb els treballs que per a l’execució dels edificis i obres
annexes es duguin a terme, podent fins i tot, però amb causa justificada, recusar al Contractista, si
considera que adoptar aquesta resolució és útil i necessari per a la correcta marxa de l’obra.
3.1.3.- DISPOSICIONS ECONÒMIQUES.
3.1.3.1.- Epígraf I. Base fonamental.

Article 61. Base fonamental.
Com a base fonamental de les Disposicions Econòmiques del Plec de Condicions Administratives,
s’estableix el principi que el Contractista ha de percebre l’import de tots els treballs executats, sempre que
aquests s’hagin dut a terme d’acord al Projecte i condicions generals i particulars que regeixin la
construcció de l’edifici i obra annexa contractada.

3.1.3.2.- Epígraf II. Garanties de compliment i fiança.

Article 62. Garanties.
El Director d’Obra podrà exigir al Contractista la presentació de referències d’altres entitats o persones
per tal d’assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per al correcte compliment del
contracte. En el cas de ser sol·licitades, el Contractista haurà de presentar aquestes referències abans
de la signatura del contracte.
Article 63. Fiança.
La fiança exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte s’establirà prèviament entre el
Director de l’obra i el Contractista entre una de les següents:
a) dipòsit previ, en metàl·lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de l’obra
contractada.
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preus hagin estat aprovats prèviament per la Direcció d’Obra. El Contractista no tindrà dret a formular
reclamacions per augments d’obra que no estiguessin autoritzats per escrit per la Propietat, amb el vist-iplau del Director d’Obra.

c) dipòsit del 5% del pressupost de l’obra contractada, més deduccions del 5% aplicades a
l’import de cada certificació abonada al Contractista.
Article 64. Execució de treballs amb càrrec a la fiança.
Si el Contractista es negués a fer, per compte pròpia, els treballs necessaris per a enllestir l’obra en les
condicions contractades, el Director de l’Obra, en nom i representació del Propietari, les manarà executar
a un tercer o directament per a administració i abonarà el seu import amb la fiança dipositada, sense
prejudici de les accions legals a que tingui dret el Propietari en el cas de que la fiança no cobrís l’import
de les despeses efectuades en les unitats d’obra que no fossin admissibles.
Article 65. Devolució de la fiança.
La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, una vegada signada
l’acta de recepció de l’obra, sempre i quan el Contractista acrediti que no existeix cap reclamació en
contra seu per danys i perjudicis que siguin de la seva responsabilitat, per deutes de jornals o materials o
per indemnitzacions derivades d’accidents ocorreguts en el treball o per altres causes.
Article 66. Devolució de la fiança en el cas de que s’efectuïn recepcions parcials.
El Contractista tindrà dret a que se li retorni la part proporcional de la fiança si la Propietat, amb el vist-i-plau
del Director d’Obra, accedís a efectuar recepcions parcials de l’obra.
3.1.3.3.- Epígraf III. Preus i revisions.

Article 67. Despeses.
Anirà a compte del Contractista el pagament de les nòmines, materials i eines, i de totes les despeses
que s’originin fins a la finalització i lliurament de les obres.
No hi haurà cap alteració de la qualitat estipulada, en concepte d’ajustament de les obres, encara que
durant la realització es produeixin modificacions dels preus dels materials o jornals, sempre que per
disposició oficial no representi un excés superior al 5% de l’import de l’obra, pendent de realitzar
aleshores.
Article 68. Obres de millora o ampliació.
Si s’introduïssin millores en l’obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el Contractista
estarà obligat a executar-la amb la baixa proporcional.
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del
pressupost, el Contractista està obligat a executar-la amb la baixa proporcional.
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del
pressupost, el Contractista estarà obligat també a la seva execució, sempre que la valoració s’ordeni per
escrit i vagi amb el vist-i-plau del Director de l’Obra.

Article 69. Preus unitaris.
En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, les despeses
generals i el benefici industrial.
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b) descomptes del 10% aplicats sobre l’import de cada certificació abonada al Contractista.

Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’obra o canvis de qualitat en les unitats d’obra projectades o bé
es produís algun cas excepcional o imprevist en què fos necessari la designació de preus contradictoris
entre la Propietat i el Contractista, aquests preus els fixarà el Director d’Obra i hauran de ser acceptats
pel Contractista.
Si no hi hagués acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d’Obra i el Contractista
abans de començar l’execució dels treballs. Si no fos possible arribar a un acord, el Director d’Obra
proposarà a la Propietat que adopti la resolució que cregui convenient, que podrà ser aprovatòria del preu
exigit pel Contractista o bé, la segregació de l’obra o instal·lació nova, per a ser executada per
administració o per un altre adjudicatari diferent.
Article 71. Revisió de preus.
Quan les obres es contractin a compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus contractats. No obstant això,
en períodes en el que hi hagi increments importants en els preus de les nòmines i les seves cargues
socials, o en la dels materials i transports, s’admetrà que es puguin revisar els preus contractats.
Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol·licitar al Propietari una revisió
de preus a l’alça. Totes dues parts acordaran el nou preu unitari abans d’iniciar o de continuar l’execució de
la unitat d’obra on intervingui l’element el preu en el mercat del qual ha augmentat, així com la data a partir
de la qual s’aplicarà el preu revisat i elevat, per a la qual cosa es tindrà en compte, quan s’escaigui, l’aplec
de materials d’obra, en el cas de que estiguessin totalment o parcial abonats per la Propietari.
Si la Propietat o el Director d’Obra en el seu nom, no estigués d’acord amb els nous preus que el
Contractista percep com a normals en el mercat, el Director d’Obra tindrà la facultat de proposar al
Contractista, i aquest té l’obligació d’acceptar-los.
Si es produeix una baixada de preus, el Director d’Obra concertarà entre Propietat i Contractista la baixa a
realitzar en els preus unitaris vigents en l’obra, en equitat amb l'experimentada per a qualsevol dels
elements constitutius de la unitat d’obra i la data en què començaran a regir els preus revisats.
Article 72. Reclamacions d’augment de preus.
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació, no podrà,
sota pretext d’error i omissió, reclamar un augment dels preus fixats en el quadre corresponent del
pressupost que serveix de base per a l’execució de les obres.
Tampoc s’admetrà cap reclamació del Contractista fonamentada en indicacions que, sobre les obres, es
facin en la Memòria, ja que aquest document no serveix de base a la Contractació.
Les errors materials o aritmètics en les unitats d’obra o en el seu import, es corregiran en el moment en què
s’observin, però no es tindran en compte a efectes de la rescissió del contracte, assenyalats en el Plec de
Clàusules Administratives, sinó en el cas de que el Director d’Obra o el Contractista els haguessin fet notar
dins del termini de quatre mesos comptats des de la data d’adjudicació. Les equivocacions materials no
alteraran la baixa proporcional feta en la Contractació, respecte de l'import del pressupost que ha de servir
de base a la mateixa, ja que aquesta baixa es fixarà sempre per la relació entre les xifres d’aquest
pressupost, abans de les correccions i la quantitat ofertada.
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Article 70. Preus contradictoris.

El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinària que la Propietat ordeni per
escrit.
Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, són propietat d’aquest, però el Contractista es
responsabilitza de la seva custòdia i conservació.
3.1.3.4.- Epígraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs.

Article 74. Amidament de l’obra.
L’amidament de les obres concloses es farà segons el tipus d’unitat fixada en el corresponent
pressupost.
Article 75. Amidaments parcials i totals.
Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista.
Els amidaments finals es faran quan s’hagi enllestit l’obra, amb l’assistència del Contractista.
Es redactarà una acta de verificació dels amidaments parcials i totals en què es farà constar la
conformitat del Contractista o la del seu representant. En cas de disconformitat, el Contractista exposarà
resumidament i amb reserva d’ampliar-les, les seves al·legacions.
Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d’obra completament enllestides, de manera
que el Contractista no tindrà en compte les diferències que resultin entre les mesures reals i les del
Projecte.
Article 76. Elements compresos en el pressupost.
En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en compte l’import de tots
els elements referits als mitjans auxiliars de la construcció, així com tota mena d’indemnitzacions,
impostos, multes o pagaments que s’hagin de fer per a qualsevol concepte, amb els que es trobin gravats
els materials o les obres per l’Estat, Comunitat Autònoma, Comarca o Municipi. Per aquest motiu, no
s’abonarà al Contractista cap import al respecte.
Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessàries per tal de
deixar l’obra completament enllestida.
Article 77. Valoració de les obres.
La valoració s’haurà d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que tingués assignat en el
Pressupost, afegint-hi els percentatges corresponents a imprevistos i al benefici industrial, i descomptanthi el percentatge corresponent a la baixa de la subhasta feta pel Contractista.
Article 78. Valoració d’obres incompletes.
Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s’aplicaran els preus del
pressupost, sense que es pugui pretendre fer la valoració de la unitat d’obra fraccionant-la de manera
diferent a la fixada en els quadres de descomposició de preus indicats en el Quadre de Preus número 2.
En cap cas el Contractista tindrà dret a cap reclamació, fundada en la insuficiència, error o omissió dels
preus dels quadres de preus, o en omissions de qualsevol dels elements que constitueix els preus
referits. El Contractista tampoc no podrà reclamar al·legant que l’obra executada és major o menor que
la projectada.
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Article 73. Aplec de materials.

Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del Director d’Obra i que no estaven inclosos en
el Quadre de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director d’Obra i el Contractista, estenent-se per
duplicat l’acta corresponent. Si no s’arribés a cap acord, el Director d’Obra podrà fer executar aquestes
unitats de la manera que cregui convenient.
La fixació del preu s’haurà d’acordar abans que s’executi l’obra afectada, però si per qualsevol motiu
aquesta ja s’hagués executat, el Contractista estarà obligat a acceptar el preu determinat pel Director
d’Obra.
Article 80. Valoració d’unitats no contemplades en aquest Plec.
La valoració de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzarà aplicant a cada una d’elles la
mesura que es consideri més apropiada, en la forma i condicions que el Director d’Obra consideri justes,
multiplicant el resultat final pel seu preu corresponent.
Article 81. Errors en el pressupost.
El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que si no ha fet
cap observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments i als preus, no tindrà
dret a cap reclamació si l’obra es realitza d’acord amb el Projecte i conté més unitats d’obra que les
previstes. Si contràriament, el nombre d’unitats d’obra fos inferior, es descomptaran del Pressupost.
Article 82. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista.
El Director d’Obra remetrà, amb la pertinent certificació, les reclamacions valorades en l’article anterior,
amb les que hagués fet el Contractista com a reclamació, acompanyant-hi un informe.
La Propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en justícia i
després de reconèixer les obres, si es cregués convenient.
Article 83. Pagament de les obres.
El Propietari efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L’import dels pagaments
correspondrà al de les Certificacions d’obra expedides pel Director d’Obra.
Article 84. Suspensió dels treballs.
El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d’abonar al Contractista els treballs realitzats,
els materials acumulats realment necessaris per a l’obra fins a la data de suspensió.
En cap cas podrà el Contractista, al·legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni executar-los a
menor ritme del que els hi correspongui, segons el termini en què han d’acabar-se.
Article 85. Millores d’obres lliurement executades.
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Director d’Obra, utilitzi materials de major qualitat,
grandària o preu, o bé introdueixi modificacions en l’obra sense que li hagin estat demanades, o
qualsevol altra modificació que a criteri del Director d’Obra sigui beneficiosa, només tindrà dret a que se li
pagui el que li correspondria en el cas d’haver construït l’obra amb estricta subjecció a allò projectat i
contractat.
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Article 79. Altres obres.

Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les obres.
L’import de la indemnització que ha d’abonar el Contractista per retard no justificat en el termini de
finalització de les obres contractades, serà d’una quantitat fixada per cada dia feiner de retard des del dia
d’acabament de les obres fixat en el calendari d’obra. Aquesta quantitat s’acordarà entre les parts
contractants abans de la signatura del contracte, però no serà inferior al 4,5% de l’import total dels
treballs contractats. Aquestes quantitats es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.
Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments.
Si la Propietat no efectués els pagaments d’obra executada dins del mes següent al termini convingut, el
Contractista tindrà dret a percebre el pagament d’un 4,5% anual en concepte d’interès de demora, durant
l’espai de temps del retard i sobre l’import de l’esmentada certificació.
Si transcorreguts dos mesos després d’aquest primer termini d’un mes el pagament no s’hagués fet
efectiu, el Contractista té dret a la resolució del contracte, es procedirà a la liquidació corresponent de les
obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions fixades i que la
seva quantitat no superi la necessària per a finalitzar l’obra contractada.
Això no obstant, es refusarà qualsevol sol·licitud de rescissió de contracte fonamentada en retard de
pagaments quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud ha invertit en obra o en
materials aplegats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui
assenyalat en el contracte.
Article 88. Indemnització per danys de causa major.
El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudici ocasionats en les
obres, excepte en els casos de força major. Als efectes d’aquest article, es consideren com a danys de
causa major únicament els següents:
a) incendis causats per descàrregues elèctriques atmosfèriques
b) danys produïts per terratrèmols i sismes marins
c) danys produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que siguin
previsibles en el país, i, sempre que hi hagi constància inequívoca de que el Contractista va
prendre les mesures possibles, dins els seus mitjans, per evitar o atenuar els danys
d) els que provinguin de moviments de terrenys en què són construïdes les obres
e) les destrosses ocasionades violentament a mà armada, temps de guerra, moviments
populars o robatoris tumultuosos
La indemnització es referirà exclusivament al pagament de les unitats d’obra ja executades o als
materials aplegats a peu d’obra. En cap cas la indemnització comprendrà mitjans auxiliars, maquinària o
instal·lacions propietat de la Contracta.
Article 89. Renúncia.
El Contractista renuncia a la indemnització per l’augment que poguessin sofrir els materials o jornals
especificats en els diversos documents del Projecte, per bé que té dret a demanar una revisió de preus
com s’especifica en l’article 13 del Plec de Clàusules Administratives.
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3.1.3.5.- Epígraf V. Indemnitzacions.

Article 90. Millores, augments i/o reduccions d’obra.
No s’admetran millores d’obra, excepte quan el Director d’Obra hagi ordenat per escrit l’execució de nous
treballs o que millorin la qualitat dels treballs contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el
Contracte. Tampoc s’admetran augments d’obres en les unitats contractades, excepte en el cas d’error en
els amidaments del Projecte, excepte que el Director d’Obra ordeni, també per escrit, l’ampliació de les
contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que les parts contractants, abans de l’execució o de
signar el contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous
materials o aparells a emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre
l’import de les unitats contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que suposin una
reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.
Article 91. Unitats d’obra defectuoses però acceptables.
Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa però acceptable a criteri del Director d’Obra,
aquest determinarà el preu una vegada escoltat el Contractista, qui haurà de conformar-se amb la resolució
de la Direcció Facultativa, excepte si, estant dins del termini d’execució, prefereix enderrocar l’obra i refer-la
d’acord amb les condicions, sense superar aquest termini.
Article 92. 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. La quantitat de l’assegurança coincidirà, en tot moment, amb el valor que tinguin, per
contracta, els objectes assegurats.
L’import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s’ingressarà en compte, a nom del
Propietari, per tal que amb càrrec a aquest, es pagui l’obra que es construeixi a mesura que aquesta es
vagi executant. El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la
resta dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte si hi ha conformitat expressa del Contractista
palesa en un document públic, el Propietari podrà disposar d’aquest import per a usos aliens als de la
construcció de la part sinistrada.
La infracció d’allò exposat anteriorment serà motiu suficient perquè el Contractista pugui rescindir la
contracta, amb devolució de la fiança, pagament complet de despeses, materials aplegats, i una
indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no li haguessin estat
abonats, però només en proporció equivalent a allò que suposi la indemnització abonada per la companyia
asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, els quals seran valorats per a tals efectes
pel Director d’Obra.
En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la proporció d’edifici que s’ha d’assegurar i la
seva quantia. Si no es preveiés res al respecte, s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre tota la part
de l’edifici afectat per l’obra.

130

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

3.1.3.6.- Epígraf VI. Varis.

Article 93. Conservació de l’obra.
Si el Contractista, tot i ser la seva obligació, es desentén de la conservació de l’obra durant el termini de
garantia, en el cas de que l’edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la recepció, el Director
d’Obra, en representació de la Propietat, podrà disposar de tot el que sigui necessari perquè s’atengui a
la custòdia, neteja i tot allò que calgués per a una correcta conservació, pagant-se les despeses a
compte de la Contracta.
Quan el Contractista abandoni l’edifici, tant per finalització de les obres com per rescissió de contracte,
està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que fixi el Director d’Obra.
Després de la recepció de l’edifici i en el cas de que la seva conservació vagi a càrrec del Contractista,
no hi haurà d’haver més eines, estris o materials que els indispensables per a la seva custòdia i neteja i
per als treballs que calgués executar.
En tot cas, estigui l’edifici ocupat o no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l’obra durant el
termini indicat, procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions Econòmiques.
Article 94. Ús del Contractista de l’edifici o de béns de la Propietat.
Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització de la
Propietat, edificis o faci ús de materials o eines que pertanyin al Propietari, tindrà l’obligació de repararlos i conservar-los per a poder-los lliurar, quan acabi el contracte, en perfecte estat de conservació,
substituint els que s’haguessin inutilitzat, sense cap dret a indemnització per aquesta substitució ni per
les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, el
Contractista no hagués complert amb allò previst en el paràgraf anterior, ho farà la Propietat a costa del
Contractista i amb càrrec a la fiança.
Article 95. Pagament d’arbitris.
El pagament d’impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d’execució de les obres i
per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a càrrec del Contractista, si en les
condicions particulars del Projecte no s’estipula el contrari. No obstant això, s’haurà de reintegrar al
Contractista l’import de tots aquells conceptes que el Director d’Obra consideri justos.
3.1.4.- DISPOSICIONS LEGALS.

Article 96. Generalitats.
El present apartat s’entén com a orientatiu per a la formulació del contracte entre el Propietari i el
Contractista.
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Els riscs assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa d’assegurances, el Contractista els posarà en
coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb l’objecte de conèixer la seva prèvia conformitat o
bé el seu rebuig.

Poden ser Contractistes d’obres, totes aquelles persones físiques que es trobin en possessió dels seus
drets civils segons les lleis vigents, així com les persones jurídiques legalment constituïdes i
reconegudes tant a Espanya com a la Unió Europea.
Queden exclosos:
a) els que no tinguin la inscripció en vigor en el Registre d’Empreses Acreditades
b) els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori de presó
c) els qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns intervinguts
d) els qui en contractes anteriors amb l’Administració no haguessin complert els seus
compromisos
e) els que fossin constrets com a deutors als cabals públics, com a contribuents
Article 98. Sistema de contractació.
L’execució de les obres es podrà contractar per qualsevol dels següents sistemes:
a) per preu d’alçat: comprendrà l’execució de totes les obres o bé només part de la mateixa,
amb subjecció estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada
b) per unitats d’obra executades, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions
particulars que en cada cas s’estipuli
c) per administració directa o indirecta, d’acord amb els documents del Projecte i a les
condicions particulars que en cada cas s’estipuli
d) per contractes de mà d’obra. En aquesta modalitat el subministrament de materials i mitjans
auxiliars aniran a càrrec de la Propietat. La resta de condicions seran idèntiques a les dels
casos anteriors
Article 99. Sistema de contractació.
L’adjudicació de les obres es realitzarà per adjudicació directa.
Article 100. Formalització del contracte.
Els contractes es formalitzaran mitjançant un document privat que podrà elevar-se a escriptura pública a
petició de qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions vigents. Aniran a càrrec de l’adjudicatari,
totes les despeses que ocasionin l’extensió del document en què es consigna la contracta.
Article 101. 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 constitueixen el Projecte. En conseqüència, el Contractista estarà obligat a
l’enderrocament i reconstrucció de les parts d’obra mal executades, sense que pugui escudar-se en el fet
que ja hagin estat abonades en liquidacions parcials.
Article 102. Accidents de treball i danys a tercers.
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Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista.

El Contractista té l’obligació d’adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents
preceptuïn, per tal d’evitar, en la mesura que sigui possible, accidents als treballadors i a persones
alienes a les obres, no només en les bastides, sinó també en tots els indrets perillosos de l’obra.
De tots els accidents i perjudicis que es generin perquè el Contractista no compleix la legislació sobre
seguretat i salut laboral, ell o el seu representant a l’obra, en serà l’únic responsable, ja que es considera
que en els preus contractats estan incloses totes les depeses necessàries per a complir degudament
aquestes disposicions legals.
El Contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o negligència es
produïssin tant en l’edificació on es realitzen les obres, com en les zones annexes. Per tant, anirà a
compte seu els pagaments de les indemnitzacions a qui correspongui, i quan correspongui, de tots els
danys i perjudicis que s’hagin causat per les operacions d’execució de les obres.
El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria i haurà
d’exhibir, quan fos requerit, el justificant d’aquest compliment.
Article 103. Causes de rescissió del contracte.
Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s’assenyalen:
a) la mort o incapacitat del Contractista
b) la suspensió de pagaments del Contractista
c) les alteracions del Contracte per les causes següents:
1. la modificació del Projecte de manera que presenti alteracions fonamentals a criteri del
Director d’Obra, i sempre que representi una oscil·lació d’un 25% per excés o defecte, com a
mínim, del seu import
2. la modificació d’unitats d’obra, sempre que aquestes representin variacions per excés o
defecte del 40% com a mínim d’algunes de les unitats que figuren en els amidaments del
Projecte modificat
3. la suspensió d’obra començada, i en tots els casos, sempre que per causes alienes a la
Contracta no s’iniciïn les obres adjudicades dins del termini de tres mesos a partir de
l’adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica
4. la suspensió d’obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi sobrepassat un
any
5. que la Contracta no hagi iniciat els treballs dins del termini assenyalat en les condicions
particulars del Projecte
6. l’incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o mala fe amb
prejudici dels interessos de l’obra
7. la finalització del termini d’execució de l’obra, sense haver assolit la fi dels treballs
8. l’abandonament de l’obra sense causa justificada

133

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en l’exercici dels treballs per a l’execució de les obres, el
Contractista s’atindrà a allò disposat en la legislació vigent, essent, en tot cas, únic responsable del seu
compliment i sense que, per cap concepte, pugui quedar afectada la Propietat per responsabilitats de
qualsevol tipus.

En els casos a) i b), si els hereus o síndics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes condicions
estipulades en el Contracte, el Propietari pot admetre o refusar l’oferiment, sense que en aquest últim
cas hi hagi dret a cap indemnització.
Article 104. Liquidació en cas de rescissió de contracte.
Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del Contractista, se
li abonaran totes les obres executades d’acord amb les condicions prescrites, i tots els materials aplegats
a peu d’obra sempre que siguin de rebut i de qualitat, i aplicant-los els preus fixats en el Quadre de Preus
número 1.
Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construcció que s’estiguin utilitzant en el moment de la rescissió,
restaran a l’obra fins a la seva finalització i s’abonarà al Contractista una quantitat fixada prèviament de
comú acord per aquest concepte.
Si el Director d’Obra cregués oportú no conservar aquestes eines del Contractista, s’abonarà l’obra feta
fins aleshores, i els materials aplegats a peu d’obra que reuneixin les degudes condicions i siguin
necessaris. Es descomptarà un 15% en qualitat d’indemnització per danys i perjudicis, sense que mentre
durin les obres el Contractista pugui entrebancar la marxa dels treballs.
Article 105. Impostos de tramitació del contracte.
El Contractista es farà càrrec dels impostos que s’originin per la tramitació del contracte. Si s’exigís que
el Propietari pagués algun d’aquest impostos, el Contractista li abonarà l’import i també els imports que
puguin produir-se per multes i interessos.

Article 106. Jurisdicció.
Per a totes aquelles qüestions, litigis o diferències que puguin sorgir durant o després dels treballs, les parts
se sotmetran a judici d’amigables componedors nomenats en nombre igual per elles i presidit pel Director
d’Obra i, en últim terme, als Tribunals de Justícia del lloc on resideixi la Propietat, amb expressa renúncia
del fur domiciliari.

3.2.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS.
3.2.1.- PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS, CONDICIONS GENERALS.
3.2.1.1.- Condicions generals.

Tots els materials que s’instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les especificacions i tindran
les característiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent. En aquells casos en què així s’hagi
establert, els materials instal·lats portaran el marcatge CE.
Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels documents del Projecte,
malgrat no constar en la resta, és igualment obligatòria.
Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentarà a la Direcció
Facultativa els catàlegs, cartes mostres, certificats de garantia o d’homologació dels materials que
s’hagin d’utilitzar. No es podran instal·lar materials que no hagin estat acceptats prèviament.
La Direcció Facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions adequades. Els
que no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplaçats durant qualsevol de les etapes de l’obra o
dels terminis de garantia.
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9. la mala fe en l’execució de l’obra

3.2.2.4.- Materials per a la instal·lació elèctrica.

Tots els materials que s’utilitzin en la instal·lació elèctrica, tant d’alta com de baixa tensió hauran de
complir amb les prescripcions tècniques que dicten les normes internacionals, els reglaments en vigor i
les normes de la companyia subministradora d’energia elèctrica.
Els cables que s’utilitzaran seran unipolars, amb conductors de coure i aïllament de polietilè. La secció
2
mínima dels cables serà d’1,5 mm . Es rebutjaran aquells cables que provinguin de fàbrica amb
qualsevol desperfecte. La tolerància en la secció real dels conductors serà inferior al 3%. La càrrega de
2
trencament no ha de ser inferior a 42 kp/cm i l’allargament permanent, en el moment de produir-se la
ruptura, no inferior al 20%.
Els tubs protectors per a allotjar els conductors seran de policlorur de vinil, circulars, amb una tolerància
del 5% en el seu diàmetre. Les caixes de derivació o pas seran també de policlorur de vinil.
Les llumeneres es construiran amb xassís de xapa d’acer de qualitat, amb gruix o nervadures suficients
per a assolir la rigidesa necessària.
Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa disposada de forma que sigui la primera en
establir-se i la darrera en desaparèixer i seran irreversibles, sense possibilitat d’error en la connexió.
3.2.2.5.- Altres materials.

La resta de materials que s’usin en l’obra i dels que no es detallen les condicions, han de ser de primera
qualitat, i abans de la seva col·locació han de ser reconeguts per la Direcció Facultativa, clàusula que es
fa extensible als inclosos i detallats, la qual dictarà la idoneïtat o per defecte, els rebutjarà.
3.2.3.- PRESCRIPCIONS QUANT A L’EXECUCIÓ PER UNITATS.
3.2.3.1.- Ajudes del Ram de paleta.
3.2.3.1.1.-

Fàbrica de maó.

Els maons se col·loquen segons els aparells presentats en el Projecte. Abans de col·locar-los, els maons
s’humitejaran amb aigua. Aquest humitejament s’ha de fer immediatament abans del seu ús, havent
d’estar submergits en aigua 10 minuts com a mínim. Si no s’especifica res en contra, l’estesa ha de tenir
un gruix de 10 mm.
Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona perfectament plana, vertical
i en el mateix pla que la resta d’elements amb els que hagi de coincidir. Per aconseguir-ho, s’utilitzaran
les mires necessàries, col·locant la corda en les divisions o marques fetes en les mires.
Si no s’especifica el contrari, s’utilitzarà un morter de 250 kg de ciment I-35 per m³ de pasta.
Quan s’interrompi el treball, el mur es quedarà en represa per a travar al dia següent la fàbrica amb
l’anterior. Quan es reprengui la feina es regarà la fàbrica antiga netejant-la de pols i repicant el morter.
Les unitats en angle es faran de manera que se deixi mig maó d’un mur contigu, alternant les fileres.
L’amidament es farà per m², segons s’indica en el Quadre de Preus. Es mesuraran les unitats realment
executades, descomptant-hi els buits.

136

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

Les vàlvules a les que se sotmetrà a una pressió de prova superior en un 50% a la pressió de treball
seran de marca acceptada per l’empresa subministradora i amb les característiques que aquesta indiqui.

Els tancaments de més de 3,5 m d’alçada estaran ancorats en les seves 4 cares. Els que superin
l’alçada de 3,5 m estaran rematats per un congreny de formigó armat.
Los murs tindran juntes de dilatació, les quals quedaran travades i se segellaran amb productes
segelladors adequats.
En l’arrencada del tancament es col·locarà una capa de morter d’1 cm de gruix en tota l’amplada del mur.
Si l’arrencada no fos sobre forjat, es col·locarà una làmina de barrera antihumitat.
En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixarà una junta de 2 cm que s’emplenarà
posteriorment amb morter de ciment, preferiblement al rematar tot el tancament.
Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjançant una sabata i/o una placa de suport.
Els murs conservaran durant la seva construcció els ploms i nivells de les degollades, i seran estancs al
vent i a la pluja.
Tots els buits practicats en los murs aniran disposaran de la seva corresponent llinda.
En acabar la jornada de treball, o quan s’hagi de suspendre-la per les inclemències del temps, es
travaran els panys realitzats i sense acabar.
Es protegirà de la pluja la fàbrica acabada d’executar.
Si ha gelat durant la nit es revisarà l’obra del dia anterior. No es treballarà mentre estigui gelant.
El morter s’estendrà sobre la superfície de seient en quantitat suficient perquè la llinda i l’estesa vessin.
No s’utilitzaran peces més petites de ½ maó.
Les trobades de murs i cantonades s’executaran en tot el seu gruix i en totes les seves filades.
3.2.3.1.2.-

Envà de maó buit doble.

Per a la construcció d’envans s’utilitzaran maons buits que es col·locaran de cantell, amb els seus
costats més grans formant els paraments de l’envà. Es mullaran immediatament abans del seu ús. Es
prendran amb morter de ciment. La seva construcció es farà amb l’ajuda de mires i cordes i
s’emplenaran les filades perfectament horitzontals. Quan en l’envà hi hagi buits es col·locaran
prèviament els bastiments que quedaran perfectament a plom i anivellats. El seu amidament es farà per
m² d’envà realment executat.
3.2.3.1.3.-

Envans de maó buit senzill.

Els envans de maó buit senzill es prendran amb morter de ciment i amb condicions d’execució i
amidament anàlogues a allò indicat el paràgraf 46.2.
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Els maons es col·locaran sempre per refregament.

Revestiment i reglejat de guix negre.

Per a executar els revestiments es construiran prèviament unes mostres de guix que serviran de guia a
la resta del revestiment. Per això, es col·locaran regles de fusta ben rectes, espaiats a 1 m
aproximadament, que se subjectaran amb dos punts de guix en ambdós extrems.
Els regles han d’estar perfectament a plom i guardaran una distància de 1,5 a 2 cm aproximadament del
parament a revestir. Les cares interiors dels regles estaran situades en un mateix pla, per a lo qual cosa
s’estendrà una corda per als punts superiors i inferiors de guix, havent de quedar a plom en els seus
extrems. Una vegada fixos els regles es regarà el parament i s’abocarà el guix entre cada regle i el
parament, procurant que el buit quedi ben ple. Per això, se seguirà llançant, amb la pala plana, guix al
parament passant un regle ben recte sobre les mestres, quedant enrasat l’arrebossat amb les mestres.
Les masses de guix s’hauran de fer en quantitats petites per a ser utilitzades immediatament i evitar la
seva aplicació quan s’hagi mort. Es prohibirà la preparació del guix en grans pasteres i amb gran
quantitat d’aigua perquè vagi espessint segons es vagi utilitzant.
Si el revestiment rebrà un revestit posterior, quedarà amb la seva superfície rugosa per a facilitar
l’adherència del revestiment lliscat. En totes les cantonades es col·locaran cantoneres metàl·liques de 2
m d’alçada mitjançant un regle a plom que servirà, al mateix temps, per a fer la mestra de la cantonada.
L’amidament se farà per m² de revestiment realment executat, deduint buits i incloent en el preu tots els
mitjans auxiliars emprats. En el preu s’inclouran, a més, les cantoneres i la seva col·locació.
3.2.3.1.5.-

Revestiment lliscat de guix blanc

Per als revestiments lliscats s’utilitzaran únicament guixos blancs de primera qualitat. Immediatament
després d’amassat, s’estendrà sobre el revestiment de guix fet prèviament, estenent-lo amb la llana i
prement fort fins que la superfície quedi completament llisa i fina. El gruix del revestiment lliscat serà de 2
a 3 mm. És fonamental que la mà de guix s’apliqui immediatament després de ser amassat per a evitar
que el guix estigui mort.
El seu amidament i pagament serà per m² de superfície realment executada. Si en el Quadre de Preus
figurés l’arrebossat i l’enguixat en la mateixa unitat, l’amidament i pagament corresponent comprendrà
totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar ben acabat i rematat tant l’arrebossat com
l’enguixat, amb tots els requisits prescrits en aquest Plec de Condicions.
3.2.3.1.6.-

Arrebossats de ciment.

Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m³ de pasta en paraments
exteriors, i de 500 kg de ciment per m³ en paraments interiors, utilitzant sorra de riu o de barranc, rentada
per a la seva confecció.
Abans d’estendre el morter es prepararà el parament sobre el que s’hagi d’aplicar.
En tots els casos es netejaran bé els paraments, havent d’estar humida la superfície de la fàbrica abans
d’estendre el morter. La fàbrica ha de tenir l’interior perfectament sec. Les superfícies de formigó es
picaran, regant-les abans de procedir a l’arrebossat.
Una vegada preparada així la superfície, s’aplicarà amb força el morter sobre una part del parament per
mitjà de la llana, evitant tirar una porció de morter sobre una altra ja aplicada. D’aquesta manera
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3.2.3.1.4.-

La superfície dels arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar l’adherència de l’estucat que s’hi tira al
damunt. En el cas de que la superfície hagi de quedar remolinada es donarà una segona capa de morter
fi amb el remolinador.
Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, a criteri de la Direcció Facultativa,
s’humitejaran diàriament els arrebossats, ja sigui durant l’execució o bé després d’acabada, perquè
l’adormiment es realitzi en bones condicions.
- Preparació del morter:
Les quantitats dels diversos components necessaris per a confeccionar el morter vindran
especificades en la documentació tècnica.
No es confeccionarà morter quan la temperatura de l’aigua d’amassat excedeixi de la banda
compresa entre 5ºC i 40ºC.
El morter es batrà fins obtenir una mescla homogènia. Els morters de ciment i mixtos s’aplicaran
després de la seva amassada, però els de cal no es podran utilitzar fins 5 h després.
Es netejaran els estris d’amassada cada vegada que es vagi a confeccionar un nou morter.
- Condicions generals de execució:
Abans de l’execució de l’arrebossat es comprovarà que:
- les superfícies a revestir no es veuran afectades, abans de l’adormiment del morter, per
l’acció lesiva d’agents atmosfèrics de qualsevol tipus o per les pròpies obres que
s’executen simultàniament
- els elements fixos com reixes, ganxos, cèrcols, etc. han estat rebuts prèviament quan
l’arrebossat ha de quedar vist
- s’han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest està adormit quan es
tracti de morter o formigó
- Durant l’execució:
S’amassarà la quantitat de morter que s’estimi que es pot aplicar en òptimes condicions abans
de que s’iniciï l’adormiment. No s’admetrà l’addició d’aigua una vegada amassat.
Abans d’aplicar morter sobre el suport, aquest s’humitejarà lleugerament perquè no absorbeixi
aigua necessària per a l’adormiment.
En los arrebossats exteriors vistos, mestrejats o no, i per a evitar esquerdes irregulars, caldrà fer
un especejament del revestiment en requadres de costat no major de 3 m, mitjançant degollades
de 5 mm de profunditat.
En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc s’arrebossarà el sostre.
Quan el gruix de l’arrebossat sigui superior a 15 mm es realitzarà per capes successives, sense
que cap d’elles superi aquest gruix.
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s’estendrà una capa que s’anirà regularitzant al mateix temps que es col·loca per a la qual cosa es
recollirà amb el cantell de la llana el morter. Sobre el revestiment tou es tornarà a estendre una segona
capa, continuant així fins que la part sobre la que s’hagi operat tingui una adequada homogeneïtat. En
emprendre una nova operació s’haurà adormit la part aplicada anteriorment. Serà necessari, doncs,
humitejar sobre la junta d’unió abans de tirar-hi les primeres llanes del morter.

Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la protecció de les superfícies se suspendrà
l’execució. Quan es reprenguin els treballs es comprovarà l’estat d’aquelles superfícies que
haguessin estat revestides.
Quan plogui, se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les zones
aplicades es protegiran amb lones o plàstics.
Quan faci un temps extremadament sec i calorós i/o en superfícies molt exposades al sol i/o a
vents molt secs i càlids, se suspendrà l’execució.
- Després de l’execució:
Transcorregudes 24 h des de l’aplicació del morter es mantindrà humida la superfície
arrebossada, fins que el morter s’hagi adormit.
No es fixaran elements en l’arrebossat fins que s’hagi adormit completament i no abans de 7
dies.

3.2.3.2.- Bastides.

Totes les bastides seran d’estructura metàl·lica sòlida i tindran les condicions necessàries per a una
bona resistència i estabilitat. S’hi col·locaran ampits que evitin caigudes. Els taulers de fusta tindran com
a mínim 0,20 m d’ample i 0,07 m de gruix.
En les construccions de cada classe de bastides s’observaran totes les prescripcions legals vigents en
aquesta matèria. El Contractista assumirà les desgràcies que puguin produir-se per incompliment de la
normativa vigent, si incorre a desajust de les condicions exigides en aquestes matèries.
3.2.3.3.- Instal·lació d'aigua.
3.2.3.3.1.-

Canonades.

Tota la canonada s’instal·larà de forma que presenti un aspecte net i ordenat. S’utilitzaran accessoris per
a tots los canvis de direcció i les esteses de canonada es realitzaran de forma paral·lela o en angle recte
als elements estructurals de l’edifici.
La canonada estarà col·locada al seu lloc sense necessitat de forçar-la ni flectir-la. La canonada anirà
instal·lada de manera que es contregui i dilati lliurement sense que es deteriori per cap treball ni per si
mateixa.
Les unions es faran com correspongui depenent del material utilitzat; coure, multicapa, polietilè,
polipropilè, etc. Les grapes per a penjar la conducció seran de llautó espaiades no més de 40 cm.
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Es reforçaran, amb tela metàl·lica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a l’alcalinitat
del ciment, les trobades entre materials diferents, particularment, entre elements estructurals i
tancaments o particions, susceptibles de produir fissures en l’arrebossat. La tela es col·locarà
tensa i fixada al suport amb un encavalcament mínim de 10 cm a ambdós costats de la línia de
discontinuïtat.

Aparells sanitaris.

Els aparells sanitaris que s’instal·lin compliran les condicions de caràcter sanitari exigides i estaran
degudament homologats.
Aquests aparells s’abonaran per unitat d’aparell col·locat. El preu inclou l’aparell, les aixetes, les vàlvules
de desguàs, i tots els treballs materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació completa.
3.2.3.4.- Instal·lació elèctrica.
3.2.3.4.1.-

Condicions generals.

L’execució de les instal·lacions s’ajustarà a allò especificat en els reglaments vigents. En aquelles
instal·lacions on calgui, se seguiran les normes de la companyia subministradora.
Es procurarà que els traçats guardin en tot moment els:
•
•

Fustes i xarxes en nombre suficient de manera que garanteixin la seguretat dels operaris i
vianants
Maquinària, bastides, eines i tot el material auxiliar per a portar a terme els treballs d’aquest tipus

Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els documents que
composen el Projecte, o els que es determinin en el transcurs de l’obra, muntatge o instal·lació.
3.2.3.4.2.-

Conductors elèctrics de fase.

Els conductors elèctrics de fase seran de coure electrolític, aïllats adequadament, essent la seva tensió
nominal d’aïllament de 0,6/1 kV per a la línia repartidora i de 750 V per a la resta de la instal·lació, havent
d’estar homologats segons les normes UNE citades en la instrucció ITC-BT-06.
3.2.3.4.3.-

Conductors de protecció.

Els conductors de protecció seran de coure i presentaran el mateix aïllament que els conductors actius.
Es podran instal·lar per les mateixes canalitzacions que els conductors actius o bé en forma
independent, seguint en aquest cas el que indiquin les normes particulars de l’empresa distribuïdora. La
secció mínima d’aquests conductors serà l’obtinguda utilitzant la taula 2 de la instrucció ITC-BT-19,
apartat 2.3, en funció de la secció de los conductors actius de la instal·lació.
3.2.3.4.4.-

Identificació dels conductors.

Els conductors s’hauran de poder identificar pel color del seu aïllament:
•
•
•

blau clar per al conductor neutre.
groc-verd per al conductor de terra i protecció
marró, negre i gris per als conductors actius o de fase. Si no hi hagués conductor neutre, un
conductor actiu podria tenir el color blau clar

3.2.3.4.5.-

Tubs protectors.

Els tubs protectors a utilitzar seran aïllants flexibles (corrugats) normals, amb protecció de grau 5 contra
danys mecànics, i que puguin corbar-se amb les mans, excepte els que hagin d’anar pel terra o
paviment, estries o falsos sostres, que seran del tipus Preplàs, Reflex o semblant, i disposaran d’un grau
de protecció 7.
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3.2.3.3.2.-

3.2.3.4.6.-

Caixes d’empalmament i derivacions.

Les caixes d’empalmament i derivacions seran de material plàstic resistent o bé metàl·liques. En aquest
darrer cas, estaran aïllades interiorment i protegides contra l’oxidació.
Les dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir.
La seva profunditat equivaldrà al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb un mínim de 40
mm de profunditat i de 80 mm per al diàmetre o costat interior.
Les unions entre conductors es realitzaran sempre dintre de les caixes de empalmament, excepte en los
casos indicats en l’apartat 3.1 de la ITC-BT-21. Les unions no es faran mai per simple recargolament
entre si dels conductors, sinó utilitzant borns de connexió, conforme a la instrucció ITC-BT-19.
3.2.3.4.7.-

Aparells de comandament i maniobra.

Els aparells de comandament i maniobra són els interruptors i commutadors, que tallaran el corrent
elèctric màxim del circuit en el que estiguin col·locats sense formar un arc permanent, obrint o tancant els
circuits sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. Seran del tipus tancat i de material aïllant.
Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir en cap cas de
65ºC en cap de les seves peces.
La seva construcció serà tal que permeti realitzar de l’ordre de 10.000 maniobres d’obertura i tancament,
amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball. Portaran marcada la seva intensitat i tensions
nominals, i estaran provades a una tensió de 500 a 1.000 V.
3.2.3.4.8.-

Aparells de protecció.

Els aparells de protecció són els disjuntors elèctrics, fusibles i interruptors diferencials.
Els disjuntors seran de tipus magnetotèrmic d’accionament manual, i podran tallar el corrent màxim del
circuit en que estiguin col·locats sense originar la formació d’un arc permanent, obrint o tallant els circuits
sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. La seva capacitat de tall per a la protecció del
curtcircuit estarà d’acord amb la intensitat del curtcircuit que es pugui presentar en un punt de la
instal·lació, i per a la protecció contra l’escalfament de les línies es regularan per a una temperatura
inferior als 60ºC. Portaran marcades la intensitat i tensió nominal de funcionament, així com el signe
indicador del seu desconnexionament. Aquests interruptors automàtics magnetotèrmics seran de tall
omnipolar, tallant la fase i el neutre a la vegada quan actuï la desconnexió.
Els interruptors diferencials seran com mínim d’alta sensibilitat (30 mA) i a més de tall omnipolar. Podran
ser purs, quan cada un de los circuits vagin allotjats en tub o conducte independent una vegada que
surten del quadre de distribució, o del tipus amb protecció magnetotèrmica inclosa quan els diferents
circuits hagin d’anar canalitzats per un mateix tub.
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Els diàmetres interiors nominals mínims, mesurats en mil·límetres, per als tubs protectors, en funció del
nombre, classe i secció de los conductors que han d’allotjar, s’indiquen en les taules de la instrucció ITCBT-21. Per a més de 5 conductors per tub, i per a conductors de seccions diferents a instal·lar pel mateix
tub, la secció interior del tub serà, com mínim, igual a tres vegades la secció total ocupada pels
conductors, especificant únicament els que realment s’utilitzin.

3.2.3.4.9.-

Punts d’utilització.

Les preses de corrent a emprar seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i tensió
nominals de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra. El nombre de
preses de corrent a instal·lar serà en funció de l’ús previst de l’edifici, com indica la instrucció ITC-BT-25.
3.2.3.4.10.- Posada a terra.

Les posades a terra podran realitzar-se mitjançant plaques de 500x500x3 mm o bé mitjançant elèctrodes
de 2 m de longitud, col·locant sobre la seva connexió amb el conductor d’enllaç el seu corresponent
pericó registrable de presa de terra, i el respectiu born de comprovació o dispositiu de connexió. El valor
de la resistència serà inferior a 20 Ω.
3.2.3.4.11.- Condicions generals d’execució de les instal·lacions.

Les caixes generals de protecció se situaran en l’exterior del portal o en la façana de l’edifici, segons la
instrucció ITC-BT-13. Si la caixa es metàl·lica, haurà de portar un born per a la seva posada a terra.
La col·locació del comptador s’efectuarà complint la instrucció ITC-BT-16 i la normativa de la companyia
subministradora.
El local de situació no ha de ser humit, i estarà prou ventilat i il·luminat. Si la cota del terra és inferior a la
dels passadissos o locals contigus, s’hauran de disposar desguassos perquè, en cas d’avaria, descuit o
trencament de canonades d’aigua, no es puguin produir inundacions en el local. Els comptadors es
col·locaran a una alçada mínima del terra de 0,50 m i màxima de 1,80 m, i entre el comptador més sortint
i la paret oposada s’haurà de respectar un passadís de 1,10 m, d’acord amb la instrucció ITC-BT-16.
L’estesa de les derivacions individuals es realitzarà al llarg de la caixa de l’escala d’ús comú, podent
efectuar-se per tubs encastats o superficials, o per canalitzacions prefabricades, segons es defineix en la
instrucció ITC-BT-14.
Els quadres generals de distribució se situaran en un local accessible i d’ús general. Hauran d’estar
realitzats amb materials no inflamables, i se situaran a una distància tal que entre la superfície del
paviment i els mecanismes de comandament hi hagi 200 cm.
La connexió entre els dispositius de protecció situats en aquests quadres s’executarà ordenadament,
procurant disposar regletes de connexió per als conductors actius i per al conductor de protecció. Es
fixarà sobre los mateixos un cartell de material metàl·lic en el que ha d’estar indicat el nom de
l’instal·lador i la data en què es va executar la instal·lació.
L’execució de les instal·lacions interiors s’efectuarà sota tubs protectors, seguint preferentment línies
paral·leles a les verticals i horitzontals que limiten els locals on s’efectuarà la instal·lació.
Haurà de ser possible la fàcil introducció i retirada de los conductors en los tubs després de haver estat
col·locats i fixats, així com la dels seus accessoris. Es disposarà dels registre que es consideri
convenients.
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Els fusibles a emprar per a protegir los circuits secundaris o en la centralització de comptadors seran
calibrats a la intensitat del circuit que protegeixin. Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i
estaran construïts de tal forma que no es pugui projectar metall al fondre’s. Hauran de poder ser
reemplaçats sota tensió sense cap tipus de perill i portaran marcades la intensitat i tensió nominals de
treball.

No es permetran més de tres conductors en els borns de connexió.
Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase.
No s’utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits.
Tot conductor s’ha de poder seccionar en qualsevol punt de la instal·lació en la que derivi.
Els conductors aïllats col·locats sota canals protectores o sota motllures s’hauran d’instal·lar d’ acord
amb allò establert en la instrucció ITC-BT-20.
Les preses de corrent d’un mateix local han d’estar connectades a la mateixa fase. En cas contrari, entre
les preses alimentades per fases diferents hi ha d’haver una separació de 1,5 m, com a mínim.
Les cobertes, tapes o embolcalls, manovelles i polsadors de maniobra dels aparells instal·lats en locals
amb parets i terres conductors, seran de material aïllant.
Per a les instal·lacions en cambres amb bany i lavabos, seguint la instrucció ITC-BT-27, es tindran en
compte els diferents volums i prescripcions per a cada un de ells:
Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una resistència mínima de l’aïllament com a mínim
igual a 1.000xU Ω, essent U la tensió màxima de servei expressada en V, amb un mínim de 250.000 Ω.
L’aïllament de la instal·lació elèctrica es mesurarà amb relació a terra i entre conductors mitjançant
l’aplicació d’una tensió contínua, subministrada per un generador que proporcioni en buit una tensió
compresa entre 500 i 1.000 V, i com a mínim 250 V amb una càrrega externa de 100.000 Ω.
Es disposarà d’un punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per a poder efectuar la mesura de la
resistència de terra.
Totes les bases de presa de corrent portaran obligatòriament un contacte de presa de terra. En cambres
amb bany i lavabos es realitzaran les connexions equipotencials.
Els circuits elèctrics derivats portaran una protecció contra sobreintensitats, mitjançant un interruptor
automàtic o un fusible de curtcircuit, que s’hauran d’instal·lar sempre sobre el conductor de fase
pròpiament dit, incloent la desconnexió del neutre.
Les llumeneres es connectaran a terra sempre que siguin metàl·liques.
La placa de polsadors de l’aparell de telefonia, així com el forrellat elèctric i la caixa metàl·lica del
transformador reductor si aquest no estigués homologat, s’hauran de connectar a terra.
Els diferents aparells hauran de portar en les seves clavilles d’endoll un dispositiu normalitzat de presa
de terra. Es procurarà que aquests aparells estiguin homologats.
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Els conductors s’allotjaran en los tubs després de ser col·locats aquests darrers. La unió dels conductors
en els empalmaments o derivacions no es podrà efectuar per simple recargolament dels conductors
entre si, sinó que sempre s’haurà de realitzar utilitzant bornes de connexió muntats individualment o
constituint blocs o regletes de connexió, podent utilitzar-se brides de connexió. Aquestes unions es
realitzaran sempre a l’interior de les caixes de empalmament o derivació.

3.2.3.4.12.- Amidament i pagament.

L’amidament del cable elèctric s’efectuarà per m lineal de cable instal·lat. La resta d’aparells elèctrics es
mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el que figura en el Quadre de Preus
número 1 del Pressupost.

3.2.3.5.- Instal·lació de climatització.
3.2.3.5.1.-

Definició.

La instal·lació de climatització serà individual, utilitzant un combustible (butà, propà, gas natural) o
electricitat.
Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

calderes
bombes de calor
plantes refredadores
cremadors
xarxa de distribució
vàlvules
radiadors
elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió)
dipòsits de combustible

3.2.3.5.2.-

Calderes o aparells generadors de fred i calor.

Les calderes o aparells generadors de fred i calor són els aparells destinats a produir calor i fred.
Seran de primera qualitat, de marques reconegudes; estaran proveïdes de tots els elements i equips
auxiliars necessaris per al seu funcionament, com són cremadors i dipòsits de combustible, els quals
s'instal·laran d'acord amb les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa i de la normativa vigent
al respecte.
Les calderes s’amidaran per unitat instal·lada, incloent la part proporcional d'aparells auxiliars, dipòsits,
xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per a completar la instal·lació.
3.2.3.5.3.-

Xarxa de distribució.

La xarxa de distribució condueix el fluid de transport de la calor des de la caldera als elements de
radiació i està formada per canonades de ferro soldat que aniran proveïdes de peces especials de
dilatació.
Els colzes, maneguets, tes, creuers. etc. , seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir una
2
pressió hidrostàtica interior de prova de 15 kp/cm .
Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió.
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Els mecanismes se situaran a les alçades indicades en les normes de instal·lacions elèctriques de baixa
tensió.

Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre esmorteïdors.
El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua de la
caldera.
La xarxa de canonades de distribució de calor s’amidarà en m lineals instal·lats, incloent en el seu cost la
part proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o indicats per la Direcció Facultativa
per l seu funcionament, així com peces especials, ancoratges, muntatge i ajuts d'altres industrials.
3.2.3.5.4.-

Radiadors, convectors, fancoils i plafons.

Els radiadors, convectors i plafons podran ser de foneria o d'acer, de manera que presentin la màxima
superfície de radiació.
Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de 5 atm. La calefacció des del sòl, sostre o
parets serà la que en comptes de disposar d'elements terminals de radiació, és el propi circuit que amb
la seva llargada genera la superfície de radiació.
La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els 60ºC.
Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d'endoll i cordó o amb maneguet.
Els radiadors, convectors i plafons s’amidaran per unitats completament instal·lades amb les vàlvules de
maniobra, ancoratges a murs i ajuts per a la seva col·locació.
3.2.3.5.5.-

Radiadors elèctrics.

Quan el sistema escollit de calefacció sigui per radiadors o plafons de calor negre elèctrics, seran de
primera qualitat i marca reconeguda.
L’amidament dels radiadors elèctrics serà per unitats totalment subministrades i instal·lades, inclosa la
repercussió del preu de la instal·lació elèctrica necessària, cas que aquesta no s'hagi inclòs a l'apartat
d'instal·lació elèctrica.
3.2.3.5.6.-

Conduccions d'aire calent.

Les conduccions d’aire calent, que podran ser de secció rectangular o circular i del material adequat a la
velocitat de l'aire que circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat, guix o materials de
fibres sintètiques, sempre que es compleixi la normativa vigent.
Les conduccions d’aire calent s’amidaran per m lineal instal·lat, incloent en el preu la part proporcional de
muntatge, reixes, filtres i comportes necessàries, així com els ajuts del ram de paleta necessaris per a la
seva completa col·locació.
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S'instal·aran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua continguda
en la instal·lació a temperatura de règim i estarà provista de sobreeixidor.

3.2.3.6.1.-

Definició.

La instal·lació de climatització són les destinades a mantenir, en els espais interiors de l'edifici, les
condicions de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions
exteriors.
Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquesta instal·lació podrà comptar amb equips per purificar,
refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de totes aquestes operacions.
La instal·lació de climatització estarà composada pels següents elements:
•
•
•
•
•

equip condicionador d'aire
conductes
boques de difusió
escalfadors
quadre de control

També es poden utilitzar equips autònoms o mixtos.
3.2.3.6.2.-

Equips.

El tipus d'equips que calgui instal·lar vindrà definit en el Projecte i serà de marca reconeguda i aprovada
per la Direcció Facultativa.
Els elements constitutius de l'aparell són l'equip productor de fred, el productor de calor, si es troba inclòs
en la instal·lació, i la zona de preparació o tractament de l'aire que, segons indica, realitzarà les
operacions d'impulsió, extracció, filtració, polvorització d'aigua, desinfecció i condicionament tèrmic.
Si la instal·lació de climatització és centralitzada, s’amidarà per unitat d'instal·lació completa, incloent en
el preu tots els equips de tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i automàtics)
i ajuts necessaris per a la seva instal·lació, excepte les conduccions.
Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, l’amidament serà per unitat
d'aparell completament instal·lat.
3.2.3.6.3.-

Conductes

Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire en el seu
interior, essent els més usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintètiques; les
boques de difusió seran reixes fixes o mòbils i boques circulars, perforades o concèntriques.
La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s'introdueixi aire.
L’amidament de conductes serà per m lineal col·locat, incloent en el preu la part proporcional de boques,
comportes, i ajuts que calguin per realitzar la instal·lació d'acord amb el Projecte.
3.2.3.6.4.-

Muntatge de la instal·lació.

Es seguirà en tot moment l’establert en la IT 2 del corresponent reglament d’aplicació per establir el
procediment que s’ha de seguir per efectuar les proves de posada en servei de la instal·lació tèrmica
present.
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3.2.3.6.- Instal·lació de climatització.

•
•
•

Proves.

El cremador instal·lat s’ajustarà a la potència del generador i es verificarà els paràmetres de
combustió.
En quan a proves d’estanquitat totes les xarxes de circulació de fluids portadors han de ser
provades hidrostàticament, a fi d’assegurar la seva estanquitat, abans de quedar ocultes per
obres de paleta, material de rebliment o pel material aïllant.
Es seguiran els procediments establerts en la IT 2.2.2.2 del RITE com ara:

Preparació i neteja de xarxes de canonades:
1.- Abans de realitzar la prova d’estanqueitat i de fer l’ompliment definitiu, les xarxes de canonades
d’aigua han de ser netejades internament per eliminar els residus procedents del muntatge.
2.- Les proves d’estanquitat requereixen el tancament dels terminals oberts. S’ha de comprovar que els
aparells i accessoris que quedin inclosos en la secció de la xarxa que pretén provar puguin soportar la
pressió a la qual se sotmetran. Si no és així, els aparells i accesoris esmentats n’han de quedar exclosos
i s’han de tancar vàlvules o substituir-los per taps.
3.- Per això, una vegada completada la instal·lació, la neteja es pot efectuar omplint-la i buidant-la el
nombre de vegades que sigui necessari, amb aigua o amb solució aquosa d’un producte detergent, amb
dispersants compatibles amb els materials utilitzats al circuit, la concentració dels quals ha de ser la que
estableixi el fabricant.
4.- Després de l’ompliment, s’han de posar en funcionament les bombes i deixar que circuli l’aigua durant
el temps que indiqui el fabricant del compost dispersant. Posteriorment, s’ha de buidar totalment la xarxa
i s’ha d’esbandir amb aigua procedent del dispositiu d’alimentació.
3.2.3.6.6.-

Prova preliminar d’estanquitat.

Aquesta prova s’ha de fer a baixa pressió, per detectar fallades de continuïtat de la xarxa i evitar els
danys que podria provocar la prova de resistència mecànica; s’ha d’utilitzar el mateix fluid transportat o,
generalment, aigua a la pressió d’ompliment.
La prova preliminar ha de durar prou per verificar l’estanquitat de totes les unions.
3.2.3.6.7.-

Prova de resistència mecànica.

Aquesta prova s’ha de fer a continuació de la prova preliminar: una vegada omplerta la xarxa amb el fluid
de prova, s’han de sotmetre les unions a un esforç per l’aplicació de la pressió de prova. En el cas de
circuits tancats d’aigua calenta com és el nostre cas fins a una temperatua màxima de servei de 100ºC,
la pressió de prova és equivalent a una vegada i mitja la pressió màxima efectiva de treball a la
temperatura de servei, amb un mínim de 6 bar.
Els equips, aparells i accessoris que no soportin aquestes pressions queden exclosos de la prova.
La prova hidràulica de resistència mecànica ha de durar prou per verificar visualment la resistència
estructural dels equips i canonades que s’hi han sotmès.
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3.2.3.6.5.-

Reparació de fugues.

La reparació de les fugues detectades s’ha de fer desmuntant la junta, accessori o secció on s’hagi
originat la fuga i substituint la part defectuosa o avariada amb material nou.
Una vegada reparades les anomalies, s’ha de tornar a començar des de la prova preliminar. S’ha de
repetir el procés tantes vegades com sigui necessari, fins que la xarxa sigui estanca.
3.2.3.6.9.-

Proves de lliure dilatació.

Una vegada que les proves anteriors de les xarxes de canonades hagin resultat satisfactòries i s’hagi
comprovat hidrostàticament l’ajust dels elements de seguretat, les instal·lacions equipades amb
generadors de calor s’han de portar fins a la temperatura de taratge dels elements de seguretat, havent
anul·lat prèviament l’actuació dels aparells de regulació automàtica.
Durant el refredament de la instal·lació i quan finalitzi, s’ha de comprovar visualment que no hagin tingut
lloc deformacions apreciables en cap element o tram de canonada i que el sistema c’expansió hagi
funcionat correctament.

3.2.3.7.- Ajust i equilibratge.

Sistemes de distribució i difusió d’aire.
L’empresa instal·ladora ha de realitzar i documentar el procediment d’ajust i equilibratge dels sistemes de
distribució i difusió d’aire, d’acord amb el següent:
•
•
•
•
•
•
•

De cada circuit s’han de conèixer el cabal nominal i la pressió, així com els cabals nominals en
ramals i unitats terminals.
El punt de treball de cada ventilador, del qual s’ha de conèixer la corba cracterística, ha de ser
ajustat al cabal i la pressió corresponent de disseny.
Les unitats terminals d’impulsió i retorn han de ser ajustades al cabal de disseny mitjançant els
seus dispositius de regulació.
Per a cada local s’ha de conèixer el cabal nominal de l’aire impulsat i extret previst en el present
projecte, així com el nombre, tipus i ubicació de les unitats terminals d’impulsió i retorn.
El cabal de les unitats terminals ha de quedar ajustat al valor especificat en el projecte actual.
En unitats terminals amb flux direccional, s’han d’ajustar les làmines per minimitzar els corrents
d’aire i establir una distribució adequada d’aquest.
En locals on la pressió diferencial de l’aire respecte als locals dels seu entorn o l’exterior sigui un
condicionant pel projecte, s’ha d’ajustar la pressió diferencial de disseny mitjançant actuacions
sobre els elements de regulació dels cabals d’impulsió i extracció d’aire, en funció de la
diferència de pressió a manetenir en el local, mantenint constant a la vegada la pressió en el
conducte. El ventilador ha d’adaptar, en cada cas, el seu punt de treball a les variacions de la
pressió diferencial mitjançat un dispositiu adequat.

3.2.3.7.1.-

Eficiència energètica.

L’empresa instal·ladora ha de realitzar i documentar les següents proves d’eficiència energètica de la
instal·lació:
•
•
•
•

Comprovació del funcionament de la instal·lació en les condicions de règim.
Comprovació de l’eficiència energètica dels equips de genració de calor en les condicions de
treball.
Comprovació del bescanviador de calor.
Comprovació del funcionament dels elements de regulació i control.
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3.2.3.6.8.-

•
•

Comprovació de les temperatures i els salts tèrmics de tots el circuits de generació, distribució i
les unitats terminals en les condicions de règim.
Comprovació que els consums energètics estan dins dels marges previstos en el projecte.
Comprovació de les pèrdues tèrmiques de distribució de la instal·lació hidràulica.

3.2.3.7.2.-

Manteniment i ús.

Manteniment i ús de les instal·lacions tèrmiques.
Les instal·lacions tèrmiques s’han d’utilitzar i mantenir de conformitat amb els procediments que
s’estableixen a continuació i d’acord amb la seva potència tèrmica nominal i les seves característiques
tècniques:
•
•
•
•
•

La instal·lació tèrmica s’ha de mantenir d’acord amb un programa de manteniment preventiu que
compleixi el que estableix l’apartat IT.3.3.
La instal·lació tèrmica ha de disposar d’un programa de gestió energètica, que compleixi l’apartat
IT.3.4.
La instal·lació tèrmica ha de disposar d’instruccions de seguretat actualitzades d’acord amb
l’apartat IT.3.5.
La instal·lació tèrmica s’ha d’utilitzar d’acord amb les instruccions de maneig i maniobra, segons
l’apartat IT.3.6.
La instal·lació tèrmica s’ha d’utilitzar d’acord amb un programa de funcionament, segons l’apartat
IT.3.7.

3.2.3.7.3.-

Programa de manteniment preventiu.

Les instal·lacions tèrmiques s’han de mantenir d’acord amb les operacions i periodicitats contingudes en
el programa de manteniment preventiu establert al “Manual d’ús i manteniment”, que han de ser almenys
les indicades a la següent taula:
Operacions de manteniment preventiu i la seva periodicitat:

Operació
Neteja dels evaporadors
Neteja dels condensadors
Comprovació de l’estanquitat i nivells de refrigerant
i oli en equips frigorífics
Comprovació d’estanquitat de circuits de
canonades
Comprovació de taratge d’elements de seguretat
Revisió i neteja de filtres d’aire
Revisió i neteja d’aparells recuperadors de calor
Revisió d’unitats terminals de d’aigua-aire
Revisió i neteja d’unitats d’impulsió i retorn d’aire
Revisió de bombes i ventiladors
Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic
Revisió del sistema de control automàtic

Periodicitat
<70 Kw
t
t
t
----t
t
t
t
--t
t

2t: dues vegades per temporada (any); una a l’inici de la temporada i una altra a la meitat del període
d’ús, sempre que hi hagi una diferència mínima de dos mesos entre totes dues.
m: una vegada al mes; la primera, a l’inici de la temporada.
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•

3.2.3.7.1.-

Programa de gestió energètica.

L’empresa mantenidora ha de realitzar una anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips
generadors de calor i fred en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i registrant
els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la següent taula:

Mesures de generador de calor i fred
Temperatura ambient del local
Temperatura i pressió d’evaporació
Temperatura i pressió de condensació
Potència elèctrica absorbida
CEE o COP instantani

Periodicitat
70 Kw<P<1000 Kw
3m
3m
3m
3m
3m

3m: cada tres mesos, la primera a l’inici de la temporada.
3.2.3.7.2.-

Instruccions de seguretat, de maneig i maniobra.

Com la instal·lació projectada no és superior a 70 Kw, les instruccions es situaran en un lloc visible de la
sala de calderes, juntament amb l’esquema de principi de la instal·lació. Faran referència a parada dels
equips abans d’una intervenció, desconnexió del corrent elèctric abans d’intervenir en un equip,
indicacions de seguretat per a diferents pressions, temperatures, intensitats elèctriques, etc., tancament
de vàlvules abans d’obrir un circuit hidràulic.
3.2.3.7.3.-

Instruccions de funcionament.

El programa de funcionament ha de ser adequat a les característiques tècniques de la instal·lació
concreta amb la finalitat de donar el servei demanat amb el mínim consum energètic.
Els aspectes que comprèn són:
•
•
•
•
•

Horari de posada en marxa i parada de la instal·lació.
Ordre de posada en marxa i parada dels equips.
Programa de modificació del règim de funcionament.
Programa de parades intermèdies del conjunt o de part d’equips.
Programa i règim especial per als caps de setmana i per a condicions especials d’ús de l’edifici o
de condicions exteriors excepcionals.

3.2.3.7.4.-

Inspecció.

Es seguirà en tot moment l’establert en la IT 4 del corresponent reglament d’aplicació per establir el
procediment que s’ha de seguir per efectuar les inspeccions legislades en el reglament d’instal·lacions
tèrmiques per edificis.
3.2.3.7.5.-

Inspeccions periòdiques d’eficiència energètica.

S’han d’inspeccionar els generadors de calor de potència tèrmica nominal instal·lada igual o superior a
20 Kw. La inspecció del generador de calor comprèn:
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t: una vegada per temporada (any).
S: una vegada cada setmana

En les successives inspeccions o mesures el rendiment ha de tenir un valor no inferior a 2 unitats
respecte al determinat en la posada de servei.
Inspecció del registre oficial de les operacions de manteniment que s’estableixen a la IT 3, relacionades
amb el generador de calor.
Quan la instal·lació tèrmica de calor tingui més de quinze anys d’antiguitat, comptats a partir de la data
d’emissió del primer certificat de la instal·lació, i la potència tèrmica sigui superior a 20 Kw en calor, s’ha
de fer una inspecció de tota la instal·lació tèrmica que comprengui, com a mínim, les actuacions
següents:
Inspecció de tot el sistema relacionat amb l’exigència d’eficiència energètica regulada a la IT.1 del RITE.
Inspecció del registre oficial de les operacions de manteniment que s’estableixen a la IT 3, per a la
instal·lació tèrmica completa i comprovació del compliment i l’adequació del “Manual d’ús i manteniment”
a la instal·lació existent.
Elaboració d’un dictamen amb la finalitat d’assessorar el titular de la instal·lació i proposar-li millores o
modificacions de la seva instal·lació, per millorar la seva eficiència energètica i tenir en compte la
incorporació d’energia solar. Les mesures tècniques han d’estar justificades sobre la base de la seva
rendibilitat energètica, mediambiental i econòmica.
3.2.3.7.6.-

Periodicitat de les inspeccions d’eficiència energètica.

El generador de calor s’ha d’inspeccionar amb la periodicitat que s’indica en la taula 4.3.1 del RITE, que
en aquest cas correspon a cada 4 anys.

3.2.3.8.- Instal·lació frigorífica.
3.2.3.8.1.-

Condicions generals.

La instal·lació frigorífica s’haurà d’ajustar al que especifica el Reglament de Seguretat per a Plantes i
Instal·lacions Frigorífiques, i les seves instruccions tècniques complementàries.
3.2.3.8.2.-

Maquinària frigorífica i accessoris.

La capacitat del recipient del líquid pertanyent a un equip frigorífic amb múltiples evaporadors serà com a
mínim 1,25 vegades la capacitat de l’evaporador més gran.
Les unions o elements que continguin refrigerants que hagin d’anar cobertes o protegides s’han
d’inspeccionar i provar abans de la posada en marxa.
No es podran col·locar canonades de pas de refrigerant en les zones de pas exclusiu. En els espais
lliures utilitzables com a cambres hauran de ser col·locats a una alçada mínima de 2,25 m del sòl o
tocant el sostre.
Les vàlvules que s’instal·lin en canonades de coure han de tenir resistència i seguretat adequades,
independents de la canonada. I les vàlvules d’accionament han d’anar numerades.
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Anàlisis i avaluació del rendiment:

Aparells indicadors de mesura.

Les instal·lacions frigorífiques s’equiparan amb els aparells indicadors i de mesura que siguin necessaris
per a la seva adequada utilització i conservació. Els manòmetres instal·lats permanentment en el sector
d’alta pressió han de tenir una graduació superior al 20% de la pressió màxima de servei.
La pressió de servei de la instal·lació serà indicada clarament amb un senyal vermell molt visible.
3.2.3.8.4.-

Placa de característiques.

En la instal·lació s’ha de fixar una placa de característiques, situada a la sala de màquines, damunt
d’algun element principal, on hi consti el nom de l’instal·lador i les dades de l’apartat 7 de la Instrucció MI
IF-006.
3.2.3.8.5.-

Instal·lació de la maquinària.

En la instal·lació de la maquinària cal considerar les prescripcions següents:
•
•

Els motors i les transmissions han d’estar protegides suficientment amb la finalitat d’evitar
possibles accidents.
La maquinària frigorífica i els elements complementaris han d’estar disposats de forma que totes
les seves parts siguin fàcilment accessibles.

3.2.3.8.6.-

Protecció de les instal·lacions contra sobreimpressions.
2

3

Els compressors que funcionin a més de 1 kp/cm i amb un desplaçament superior a 1,5 m per minut
han d’estar protegits per la vàlvula de seguretat i disc de ruptura en la seva descàrrega abans de
qualsevol vàlvula de pas o maniobra.
La presa de connexió de els vàlvules de seguretat s’efectuarà sempre en una part de l’element protegit,
de manera que no pugui ser abastable per al nivell de líquid refrigerant. La capacitat de descàrrega de
les vàlvules s’ajustarà a prescripció de l’apartat 6 de MI IF- 009.
3.2.3.8.7.-

Pressió de treball de les vàlvules de seguretat.

Les vàlvules de seguretat no calibraran a una pressió superior a la que indica el timbre, ni a 1,2 vegades
a la d’estanqueïtat. Les vàlvules de seguretat tindran el reglament prescrit com a garantia del correcte
calibratge.
La seva descàrrega s’ajustarà a la prescripció de l’apartat B de la MI IF-009.
3.2.3.8.8.-

Prova d’estanqueïtat.

Tots els elements frigorífics, inclosos els indicadors frigorífics de líquid que formen part del circuit
refrigerant ha de ser igual o superior a la pressió de treball, i mai inferior al que indica la taula 1 de la MI
IF-010, sota la responsabilitat de l’instal·lador frigorista autoritzat.
L’estanquitat de les cambres frigorífiques s’ha de comprovar abans del seu funcionament de manera que
el temps no sigui inferior a 30 minuts en passar de 30 mm columna d’aigua a 24 mm columna d’aigua.
D’altra banda, la instal·lació frigorífica ha de permetre pressions i depressions inferiors a 10 mm de
columna d’aigua.
3.2.3.8.9.-

Funcionament.

En un lloc ben visible de la sala de màquines hi ha d’haver una taula d’instruccions amb els següents
detalls:
• descripció general de la instal·lació, amb el nom de l’instal·lador, adreça i telèfon
• descripció detallada dels elements de la instal·lació
• instruccions detallades de la posada en funcionament de la instal·lació
• instruccions detallades dels elements de control i indicadors de marxa de la seva instal·lació i
funcionament en condicions de seguretat i rendiment òptim
• instruccions en cas d’avaria o anomalies de funcionament

153

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

3.2.3.8.3.-

•
•
•
•

instruccions sobre el desglaç, renovació d’aire, aigua de refrigeració i condensació, greixatge i
purgues d’oli i aire
instruccions sobre prevencions d’accidents i actuació en cas que sobrevinguin
instruccions per a evitar la congelació en el condensador en cas de temperatures d’ambient molt
baixes
diagrama de la instal·lació amb indicadors dels números i altres referències de vàlvules de
tancament i obertura
manera d’usar les màscares antigàs i els equips autònoms d’aire comprimit.

3.2.3.8.10.- Amidament i pagament.

L’amidament de les canonades s’efectuarà per m lineal instal·lat. La resta d’aparells de la instal·lació
frigorífica es mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el que figura en el Quadre de
Preus número 1 del Pressupost.
3.2.4.- PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS EN LES INSTAL·LACIONS ACABADES.
3.2.4.1.- Comprovacions i proves de servei.

D’acord amb l’article 7.4 del Codi Tècnic de l’Edificació, en l’obra acabada, ja sigui en la totalitat de
l’edifici o bé en les seves diferents parts i instal·lacions, parcialment o totalment finalitzades, han de
realitzar-se, a més de les que es puguin establir amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de
serveis previstes en el Projecte, les ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació
aplicable.

I, perquè consti als efectes que correspongui, se signa aquest plec de condicions, a
Llardecans, a 24 de Febrer de 2020.
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•

3.2.1.2.- Proves i assajos de materials.

Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos necessaris per
acreditar la seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les proves o assajos es podran fer
a la fàbrica d’origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui convenient el Director
d’Obra. En cas de discrepància, els assajos o les proves s’efectuaran en el laboratori oficial que el
Director Director d’Obra designi.
Qualsevol altra anàlisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haurà de ser aprovada per la
Direcció d’Obra.
3.2.1.3.- Materials no consignats en el Projecte.

Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de reunir les
condicions que fixi la Direcció d’Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació per les
condicions que s’exigeixin.
3.2.2.- CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS.
3.2.2.1.- Canonades.

Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran perfectament llisos,
de secció circular i ben calibrada. No s’admetran els que presentin ondulacions o desigualtats a 5 mm, ni
rugositats de més de 2 mm de gruix.
La tolerància admesa per als diàmetres superiors ha de ser inferior a l’1,5%. Les mesures han de
coincidir amb les que consten als Plànols del Projecte.
Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s’utilitzaran els accessoris corresponents
per als canvis de direcció i acoblament.
Les peces d’unió de les canonades de ferro galvanitzat seran de ferro mal·leable galvanitzat amb junta
esmerilada.
Les canonades de fibrociment o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, prèvia verificació a
fàbrica, i a l’igual que les juntes i la resta de peces, han de resistir 10 atm de pressió, sotmeses a la
prova de 15 atm pel cap baix.
3.2.2.2.- Baixants.

Els baixants, tant d’aigües pluvials com fecals, seran de fibrociment o materials plàstics que tinguin
autorització d’ús. No s’admetran baixants de diàmetre inferior a 90 mm.
Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjançant unions Gibault.
3.2.2.3.- Canonades per al subministrament d’aigua o gas.

Si la xarxa de distribució de aigua i gas natural es realitza amb canonada de coure, la canonada de gas
se sotmetrà a la pressió de prova exigida per l’empresa subministradora, operació que s’efectuarà una
vegada acabat el muntatge.
Les designacions, pesos, gruixos de paret i toleràncies s’ajustaran a les normes de les empreses
subministradores.
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El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de manera que no alterin les seves
característiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions.

A continuació s'adjunten els documents que fan referència als amidaments i el pressupost del
present projecte:
•

1.- Els amidaments ( 11 pàgines)

•

2.- El pressupost (9 pàgines).

•

3.- L'últim full del pressupost (1 pàgina)

•

4.- Resum del pressupost.
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4.- AMIDAMENTS I PRESSUPOST.

Data: 24/02/20

AMIDAMENTS
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

01.01.01

PRESSUPOST
INSTAL·LACIÓ SOLAR AJUNTAMENT

UA

DESCRIPCIÓ

Ut.

Mòdul Canadian Solar HiKu 410Wp
Mòdul Canadian Solar HiKu 410Wp
AMIDAMENT DIRECTE

2

3

4

01.01.03

01.01.04

01.01.02

Ut.

Ut

Ut

6

7

8

9

10

11

12

01.01.05

01.01.06

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.01.10

01.01.11

01.01.12

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

42,000

SMA Sunny Home Manager 2.0, central de control i gestor d'energia amb Energy Meter
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

60,000

CARRIL ALU ZEBRA 47X37X3150MM, Wurth

Inversor SMA SUNNY TRIPOWER 15000TL, amb display, 2 entrades MPPT, IP65 i webconnect inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE

5

Pàg.:

1,000

CONECTOR CARRIL ALU ZEBRA 47X37, Wurth
AMIDAMENT DIRECTE

59,000

AMIDAMENT DIRECTE

82,000

AMIDAMENT DIRECTE

44,000

GRAPA INTERMEDIA ALU ZEBRA, Wurth

GRAPA FINAL ESP.30-50 ALU, Wurth

ADAPT.CHAPA INST.CALEF.SOLAR M10, Wurth
AMIDAMENT DIRECTE

120,000

AMIDAMENT DIRECTE

120,000

AMIDAMENT DIRECTE

12,000

AMIDAMENT DIRECTE

6,000

DDU T.DOBLE R.A2 M10X125 WSF BZ1, Wurth

RESINA ANCLAJE WIT-VM 250 330ML, Wurth

Connector MC-4 white müller

Quadre de superficie per a fusibles CC de 12 elements

1
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EUR

Data: 24/02/20

AMIDAMENTS

13

14

15

01.01.13

01.01.14

01.01.15

Ut

Ut

ml

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

6,000

AMIDAMENT DIRECTE

6,000

6 portafusibles CC

6 fusibes CC 15A

Cable de ZZ-F de 0,6/1kV de 6mm2 per a strings
AMIDAMENT DIRECTE

16

17

18

01.01.16

01.01.17

01.01.18

ml

Ut

Ut

01.01.19

ml

AMIDAMENT DIRECTE

20,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Interruptor magnetotèrmic 4polos 25A, corba C

Interruptor diferencial de 4polos, 4/40A/30mA de sensibilitat, tipus A

21

22

23

01.01.20

01.01.21

01.01.22

01.01.23

ml

ml

pa

pa

01.01.24

pa

30,000

Tub fergondur gris 32mm per a baixada de conductors des de teulat fins a dins de l'edifici
AMIDAMENT DIRECTE

22,000

AMIDAMENT DIRECTE

5,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Safata UNEX 100x100

Part proporcional accessoris de muntatge instal.

Connexio internet fins a l'inversor i fins a la home manager
AMIDAMENT DIRECTE

24

1,000

Safata tipus rejiband per a conducció de conductors en coberta
AMIDAMENT DIRECTE

20

2,650

Cable de RZ1-k de 0,6/1kV de 10mm2 per a connexió de inversor a QGBT

AMIDAMENT DIRECTE
19

Pàg.:

1,000

2
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Enderroc i adecentament del quadre electric exstent per a l'adequació a la nova instal·lacio solar (partida a justificar
durant l'execució de l'obra)
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

Data: 24/02/20

AMIDAMENTS
01
02

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

02.01.01

PRESSUPOST
INSTAL·LACIÓ SOLAR PISTA ESPORTIVA

UA

DESCRIPCIÓ

Ut

Mòdul PEIMAR SG280P
AMIDAMENT DIRECTE

2

3

4

5

6

7

02.01.02

02.01.03

02.01.04

02.01.05

02.01.06

02.01.07

Ut

ut

Ut

Ut

Ut

Ut

02.01.08

Ut

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

72,000

CARRIL ALU ZEBRA 47X37X3150MM, Wurth

CONECTOR CARRIL ALU ZEBRA 47X37, Wurth
AMIDAMENT DIRECTE

60,000

AMIDAMENT DIRECTE

200,000

AMIDAMENT DIRECTE

40,000

GRAPA INTERMEDIA ALU ZEBRA, Wurth

GRAPA FINAL ESP.30-50 ALU, Wurth

DDU ANGULO ALU ZEBRA TEJA CHAPA D:5, Wurth

10

11

12

02.01.09

02.01.10

02.01.11

02.01.12

Ut

Ut

Ut

ml

160,000

PIAS ZEB.HEX.+ARAND.6,3x25 DIN7504-K, Wurth
AMIDAMENT DIRECTE

9

100,000

Inversor SMA SUNNY TRIPOWER 25000TL, amb display, 2 entrades MPPT, IP65 i webconnect inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE
8

Pàg.:

400,000

Quadre de superficie per a fusibles CC de 25 elements
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

10,000

AMIDAMENT DIRECTE

10,000

10 portafusibles CC

10 fusibes CC 15A

Cable de ZZ-F de 0,6/1kV de 6mm2 per a strings
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EUR

Data: 24/02/20

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE
13

14

15

02.01.13

02.01.14

02.01.15

ml

Pàg.:

750,000

Cable de RZ1-k de 0,6/1kV de 16mm2 per a connexió de inversor a QGBT

Ut

AMIDAMENT DIRECTE

8,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Interruptor magnetotèrmic 4polos 25A, corba C

Ut

Interruptor diferencial de 4polos, 4/40A/30mA de sensibilitat, tipus A
AMIDAMENT DIRECTE

16

02.01.16

ml

Safata tipus rejiband per a conducció de conductors en coberta
AMIDAMENT DIRECTE

17

18

19

20

21

02.01.17

02.01.18

02.01.19

02.01.20

02.01.21

ml

AMIDAMENT DIRECTE

35,000

AMIDAMENT DIRECTE

5,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Canal UNEX 100x30

Pa

Part proporcional accessoris

pa

Connexió a internet (partida a justificar)

Pa

Enderroc i adecentament installació existent i connexio al nou quadre.
AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI
1

03.01.01

01
03

03.01.02

UA

DESCRIPCIÓ

Ut

Equip Circutor URBAN M22 + 3G V10622001000 per a exterior amb base

ml

1,000

PRESSUPOST
PUNT DE RECÀRREGA VE

AMIDAMENT DIRECTE
2

30,000

Tub fergondur gris 32mm per a baixada de conductors des de teulat fins a dins de l'edifici

ml

OBRA
CAPÍTOL

1,000

Conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV de 25mm2 (fase)

1,000

4
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EUR

Data: 24/02/20

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE
3

03.01.03

ml

03.01.04

ml

6

7

8

03.01.05

03.01.06

03.01.07

03.01.08

ml

03.01.09

Ut

AMIDAMENT DIRECTE

35,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Quadre elèctric de superfície de 22 elements

Ut

Interruptor magnetotèrmic 2polos 32A, corba C

Ut

Interruptor diferencial de 2polos, 40A/30mA de sensibilitat, tipus A

ml

FDG51437

m

G2225123

m3

13

OBRA

03.01.10

03.01.11

35,000

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat
AMIDAMENT DIRECTE

12

15,000

Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors
i obturadors
AMIDAMENT DIRECTE

11

1,000

5

Tub fergondur gris de superfície de 32mm de diàmetre, amb la part proporcional d'accessoris (grapes, corbes i maneguets
de connexió)
AMIDAMENT DIRECTE

10

45,000

Tub corrugat de 160mm per a soterrar segons especificacions ITC BT 21 apartat 1.2.4.

AMIDAMENT DIRECTE
9

45,000

Conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV de 16mm2 (terra)
AMIDAMENT DIRECTE

5

45,000

Conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV de 25mm2 (neutre)
AMIDAMENT DIRECTE

4

Pàg.:
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pa

8,400

Mà d'obra de connexió dels conductors al quadre elèctric existent

pa

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Pintat de senyalització de punt de recàrrega

01

PRESSUPOST

EUR

Data: 24/02/20

AMIDAMENTS
04

CAPÍTOL
NUM. CODI
1

04.01.01

Pàg.:

CLIMATITZACIÓ SALA DEL BALL_CINEMA

UA

DESCRIPCIÓ

Ut

Unidad enfriadora de agua bomba de calor INVERTER de
condensación por aire, versión Alta Eficiencia Estacional y
Bajo Nivel Sonoro, marca DAIKIN, modelo EWYQ064CWH, con
compresor scroll (dos circuitos totalmente independientes) y
refrigerante R-410A, de 75,34 kW de potencia frigorífica
máxima (ESEER 4,05) y 75,7 kW de potencia calorífica máxima
según EN14511 y condiciones Eurovent. Incluye módulo
hidráulico integrado con bomba de alta presion, controlador
digital remoto para instalación en interior, tratamiento
anticorrosivo de las baterías del condensador, válvula de
expansión electrónica, interruptor de flujo, filtro y
ventiladores axiales con 78 Pa de presión estática
disponible..
AMIDAMENT DIRECTE

2

04.01.02

Ut

Unidad fancoil de techo sin envolvente para conductos (alta
presión) para instalación horizontal o vertical a 2 tubos,
marca DAIKIN, modelo FWD18AT, de 18,30 kW de potencia
frigorífica nominal y 21,92 kW de potencia calorífica según
condiciones Eurovent. Incluye filtro de aire lavable de fácil
extracción.
AMIDAMENT DIRECTE

3

04.01.03

Ut

5

6

04.01.04

04.01.05

EE51HP10

Num. Text

Ut

Ut

m2

4,000

Valvula de tres vias para Fan coil de 2 tubos, modelo FWD 16 y 18 (o de característiques tècniques i qualitatives similars)
AMIDAMENT DIRECTE

4

1,000

6
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4,000

Termostato electrónico para fan-coils marca Daikin,
modelo FWEC3A. Display digital, programación y conexión a
protocolo abierto Modbus RTU. Regulación analógica para los
nuevos fancoils con motores EC.
AMIDAMENT DIRECTE

4,000

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

Kit sensor temperatura para Fan Coil.

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència
tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, muntat
encastat en el cel ras
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

xarxa fan coil 1

2

500*300

6,140

6,140 C#*D#*E#*F#

3

400*300

0,250

0,250 C#*D#*E#*F#

4

275*275

3,750

3,750 C#*D#*E#*F#

5

250*250

3,750

3,750 C#*D#*E#*F#

6

225*225

3,100

3,100 C#*D#*E#*F#

EUR

Data: 24/02/20

AMIDAMENTS
7

tolva

9

xarxa fan coil 2

Pàg.:

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

10

500*300

6,290

6,290 C#*D#*E#*F#

11

400*300

2,820

2,820 C#*D#*E#*F#

12

275*275

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

13

250*250

3,370

3,370 C#*D#*E#*F#

14

200*200

2,720

2,720 C#*D#*E#*F#

15

tolva

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

17

xarxa fan coil 3

18

500*300

6,130

6,130 C#*D#*E#*F#

19

400*300

0,300

0,300 C#*D#*E#*F#

20

275*275

3,870

3,870 C#*D#*E#*F#

21

250*250

2,930

2,930 C#*D#*E#*F#

22

225*225

3,410

3,410 C#*D#*E#*F#

23

tolva

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

25

xarxa fan coil 4

26

500*300

6,140

6,140 C#*D#*E#*F#

27

400*300

3,480

3,480 C#*D#*E#*F#

28

275*275

1,390

1,390 C#*D#*E#*F#

29

250*250

3,100

3,100 C#*D#*E#*F#

30

225*225

3,590

3,590 C#*D#*E#*F#

31

tolva

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

34

Percentatge "A origen"

P

20,000

15,906 PERORIGEN(G1:G33,C
34)
TOTAL AMIDAMENT

7

04.01.06

u

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

16,000

1

TOTAL AMIDAMENT
8

04.01.07

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

4,000

[F]

4,000

TOTAL AMIDAMENT
04.01.08

u

EEZG4000
Num. Text

kg

Fórmula

16,000

TOTAL

Fórmula

16,000 C#*D#*E#*F#
16,000

Estrucutra metàl.lica per a subjecció de Fan Coil a sostre.Correctament muntat.
AMIDAMENT DIRECTE

10

TOTAL

16,000 C#*D#*E#*F#

SilentBlocks subjecció Fan Coils, correctament instal.lats.

1

9

95,436

Difusor de geomètira variable DGV, marca Coolair, Mol. DVP-TR-250
Tipus

4,000

Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a
Tipus

[C]

7

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula
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EUR

Data: 24/02/20

AMIDAMENTS

9,600

1

11

12

04.01.10

EFA14642

Pàg.:

u

m

TOTAL AMIDAMENT

9,600

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

Bomba de condensats per Fan Coil de conducte.

Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

13

I1213251

m2

Num. Text

Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

2,000

m2

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000
TOTAL AMIDAMENT

K12CALI1

dia

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000
TOTAL AMIDAMENT

16

04.01.12

Ut

EF912A8MINYP m

EF912A8G

m

Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#
15,000

TOTAL

Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
8,000

1,000

Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 63 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè
ref. 102.63005 de la serie Tubs Multitubo de MULTITUBO , amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

18

TOTAL

Proves reglamentaries d'estanqueitat d'aigua i posada en funcionament per part del servei tècnic de la refredadora
AMIDAMENT DIRECTE

17

2,000

Amortització diària de plataforma elevadora , autopropulsada , elèctrica, de 8 m d'alçària màxima de treball, 220 kg de
càrrega útil.
Tipus

1

Fórmula

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

1

15

TOTAL

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

I1215250

25,000

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20
km

1

14

9,600 C#*D#*E#*F#

8
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38,000

Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè,
amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

EUR

AMIDAMENTS

Data: 24/02/20
AMIDAMENT DIRECTE

19

EFQ33ACL

m

EFQ33AGL

m

EG2DF3F5

m

EEK1HNB8

u

EG1PUA16

u

EG144602

u

EG415FJJ

u

EG41594B

u

EG42439H

u

1,000

1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

27

1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

26

4,000

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de dotze mòduls i muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

25

30,000

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura
indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els
fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA,
sense protecció diferencial, col·locat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

24

38,000

Reixeta de retorn a Fan Coil, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 1350x350 mm, correctament
instal·lada.
AMIDAMENT DIRECTE

23

16,000

Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
AMIDAMENT DIRECTE

22

16,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 64 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
AMIDAMENT DIRECTE

21

9

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
AMIDAMENT DIRECTE

20

Pàg.:

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

Projecte d´ eficiència energètica dels edificis públics del municipi de Llardecans.
Mitigació del canvi climàtic.

4,000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

2,000

EUR

Data: 24/02/20

AMIDAMENTS
28

EG312336

m

Pàg.:

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fancoil 1

30,000

30,000 C#*D#*E#*F#

Fancoil 2

30,000

30,000 C#*D#*E#*F#

3

Fancoil 3

30,000

30,000 C#*D#*E#*F#

4

Fancoil 4

30,000

30,000 C#*D#*E#*F#

EG312666

m

EG312184

EG21HB1H

m

EG415GKL

m

1

EEGAA54E

01
05

K21E1D11

UA

DESCRIPCIÓ

u

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència
frigorífica nominal de 3.2 a 3.7 kW, potència calorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, amb uns coeficients d'eficiència
energètica estacionals SEER de >= 8.5 (A+++) i SCOP de >= 5.1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32,
nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada

u

K2RA65A0

m3

1,000

Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la
instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE

3

1,000

PRESSUPOST
SUBSTITUCIÓ ANTIC AIRE ACONDICIONAT

AMIDAMENT DIRECTE
2

30,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI

20,000

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

u

OBRA
CAPÍTOL

30,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE
32

120,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x
10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE
31

Fórmula

2

AMIDAMENT DIRECTE
30

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT
29

10
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1,000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
EUR

Data: 24/02/20

AMIDAMENTS

1,000
AMIDAMENT DIRECTE

Pàg.:

11
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EUR

PRESSUPOST

Data: 24/02/20

Obra

01

Pressupost

Capítol

01

Instal·lació Solar Ajuntament

1 01.01.01

2 01.01.03

3 01.01.04

4 01.01.02

5 01.01.05

6 01.01.06

7 01.01.07

8 01.01.08

9 01.01.09

10 01.01.10

11 01.01.11

12 01.01.12

Ut.

1

157,88

42,000

6.630,96

591,79

1,000

591,79

48,21

60,000

2.892,60

2.777,06

1,000

2.777,06

Ut

Inversor SMA SUNNY TRIPOWER 15000TL, amb display, 2 entrades
MPPT, IP65 i webconnect inclòs.
(P - 2)
CONECTOR CARRIL ALU ZEBRA 47X37, Wurth

6,72

59,000

396,48

Ut

CONECTOR CARRIL ALU ZEBRA 47X37, Wurth
(P - 5)
GRAPA INTERMEDIA ALU ZEBRA, Wurth

2,06

82,000

168,92

Ut

GRAPA INTERMEDIA ALU ZEBRA, Wurth
(P - 6)
GRAPA FINAL ESP.30-50 ALU, Wurth

2,77

44,000

121,88

Ut

GRAPA FINAL ESP.30-50 ALU, Wurth
(P - 7)
ADAPT.CHAPA INST.CALEF.SOLAR M10, Wurth

3,26

120,000

391,20

Ut

ADAPT.CHAPA INST.CALEF.SOLAR M10, Wurth
(P - 8)
DDU T.DOBLE R.A2 M10X125 WSF BZ1, Wurth

16,15

120,000

1.938,00

Ut

DDU T.DOBLE R.A2 M10X125 WSF BZ1, Wurth
(P - 9)
RESINA ANCLAJE WIT-VM 250 330ML, Wurth

23,07

12,000

276,84

Ut

RESINA ANCLAJE WIT-VM 250 330ML, Wurth
(P - 10)
Connector MC-4 white müller

4,12

6,000

24,72

Ut

Connector MC-4 white müller
(P - 11)
Quadre de superficie per a fusibles CC de 12 elements

80,75

1,000

80,75

Ut.

Ut

Ut

Mòdul Canadian Solar HiKu 410Wp
Mòdul Canadian Solar HiKu 410Wp

Pàg.:

Mòdul Canadian Solar HiKu 410Wp
Mòdul Canadian Solar HiKu 410Wp
(P - 1)
SMA Sunny Home Manager 2.0, central de control i gestor
d'energia amb Energy Meter
SMA Sunny Home Manager 2.0, central de control i gestor d'energia
amb Energy Meter
(P - 3)
CARRIL ALU ZEBRA 47X37X3150MM, Wurth
CARRIL ALU ZEBRA 47X37X3150MM, Wurth
(P - 4)
Inversor SMA SUNNY TRIPOWER 15000TL, amb display, 2
entrades MPPT, IP65 i webconnect inclòs.

Quadre de superficie per a fusibles CC de 12 elements
(P - 12)
EUR
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PRESSUPOST
13 01.01.13

14 01.01.14

15 01.01.15

16 01.01.16

17 01.01.17

18 01.01.18

19 01.01.19

20 01.01.20

Data: 24/02/20

Pàg.:

2

Ut

Portafusibles CC

13,84

6,000

83,04

Ut

6 portafusibles CC
(P - 13)
Fusibes CC 15A

3,46

6,000

20,76

ml

6 fusibes CC 15A
(P - 14)
Cable de ZZ-F de 0,6/1kV de 6mm2 per a strings

0,58

2,650

1,54

4,62

20,000

92,40

56,39

1,000

56,39

98,47

1,000

98,47

7,50

30,000

225,00

3,46

22,000

76,12

14,86

5,000

74,30

ml

Ut

Ut

ml

ml

Cable de ZZ-F de 0,6/1kV de 6mm2 per a strings
(P - 15)
Cable de RZ1-k de 0,6/1kV de 10mm2 per a connexió de inversor a
QGBT
Cable de RZ1-k de 0,6/1kV de 10mm2 per a connexió de inversor a
QGBT
(P - 16)
Interruptor magnetotèrmic 4polos 25A, corba C
Interruptor magnetotèrmic 4polos 25A, corba C
(P - 17)
Interruptor diferencial de 4polos, 4/40A/30mA de sensibilitat,
tipus A
Interruptor diferencial de 4polos, 4/40A/30mA de sensibilitat, tipus A
(P - 18)
Safata tipus rejiband per a conducció de conductors en coberta
Safata tipus rejiband per a conducció de conductors en coberta
(P - 19)
Tub fergondur gris 32mm per a baixada de conductors des de
teulat fins a dins de l'edifici

ml

Tub fergondur gris 32mm per a baixada de conductors des de teulat
fins a dins de l'edifici
(P - 20)
Safata UNEX 100x100

22 01.01.22

pa

Safata UNEX 100x100
(P - 21)
Part proporcional accessoris de muntatge instal.

245,16

1,000

245,16

23 01.01.23

pa

Part proporcional accessoris de muntatge instal. (P - 22)
Connexio internet fins a l'inversor i fins a la home manager

147,09

1,000

147,09

1.470,94

1,000

1.470,94

21 01.01.21

24 01.01.24

pa

Connexio internet fins a l'inversor i fins a la home manager (P - 23)
Enderroc i adecentament del quadre electric exstent per a
l'adequació a la nova instal·lacio solar (
Enderroc i adecentament del quadre electric exstent per a l'adequació
a la nova instal·lacio solar (partida a justificar durant l'execució de
l'obra) (P - 24)

TOTAL

Capítol

01.01

18.882,41

Obra

01

Pressupost

Capítol

02

Instal·lació Solar Pista Esportiva

EUR
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PRESSUPOST

1 02.01.01

2 02.01.02

3 02.01.03

4 02.01.04

5 02.01.05

6 02.01.06

7 02.01.07

8 02.01.08

9 02.01.09

10 02.01.10

11 02.01.11

12 02.01.12

13 02.01.13

Ut

Ut

Data: 24/02/20

Mòdul PEIMAR SG280P
Mòdul PEIMAR SG280P
(P - 25)
Inversor SMA SUNNY TRIPOWER 25000TL, amb display, 2
entrades MPPT, IP65 i webconnect inclòs.

Pàg.:

3

107,87

100,000

10.787,00

3.031,70

1,000

3.031,70

48,21

72,000

3.471,12

ut

Inversor SMA SUNNY TRIPOWER 25000TL, amb display, 2 entrades
MPPT, IP65 i webconnect inclòs.
(P - 26)
CARRIL ALU ZEBRA 47X37X3150MM, Wurth

Ut

CARRIL ALU ZEBRA 47X37X3150MM, Wurth
(P - 27)
CONECTOR CARRIL ALU ZEBRA 47X37, Wurth

6,72

60,000

403,20

Ut

CONECTOR CARRIL ALU ZEBRA 47X37, Wurth
(P - 28)
GRAPA INTERMEDIA ALU ZEBRA, Wurth

2,06

200,000

412,00

Ut

GRAPA INTERMEDIA ALU ZEBRA, Wurth
(P - 29)
GRAPA FINAL ESP.30-50 ALU, Wurth

2,77

40,000

110,80

Ut

GRAPA FINAL ESP.30-50 ALU, Wurth
(P - 30)
DDU ANGULO ALU ZEBRA TEJA CHAPA D:5, Wurth

4,62

160,000

739,20

Ut

DDU ANGULO ALU ZEBRA TEJA CHAPA D:5, Wurth
(P - 31)
PIAS ZEB.HEX.+ARAND.6,3x25 DIN7504-K, Wurth

0,29

400,000

116,00

Ut

PIAS ZEB.HEX.+ARAND.6,3x25 DIN7504-K, Wurth
(P - 32)
Quadre de superficie per a fusibles CC de 25 elements

101,00

1,000

101,00

Ut

Quadre de superficie per a fusibles CC de 25 elements
(P - 33)
Portafusibles CC

13,85

10,000

138,50

Ut

10 portafusibles CC
(P - 34)
Fusibes CC 15A

3,46

10,000

34,60

ml

10 fusibes CC 15A
(P - 35)
Cable de ZZ-F de 0,6/1kV de 6mm2 per a strings

0,58

750,000

435,00

7,25

8,000

58,00

ml

Cable de ZZ-F de 0,6/1kV de 6mm2 per a strings
(P - 36)
Cable de RZ1-k de 0,6/1kV de 16mm2 per a connexió de inversor a
QGBT
Cable de RZ1-k de 0,6/1kV de 16mm2 per a connexió de inversor a
QGBT
(P - 37)

EUR
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PRESSUPOST
14 02.01.14

15 02.01.15

16 02.01.16

17 02.01.17

18 02.01.18

19 02.01.19

20 02.01.20

21 02.01.21

Ut

Ut

ml

ml

Data: 24/02/20
Interruptor magnetotèrmic 4polos 25A, corba C
Interruptor magnetotèrmic 4polos 25A, corba C
(P - 38)
Interruptor diferencial de 4polos, 4/40A/30mA de sensibilitat,
tipus A
Interruptor diferencial de 4polos, 4/40A/30mA de sensibilitat, tipus A
(P - 39)
Safata tipus rejiband per a conducció de conductors en coberta
Safata tipus rejiband per a conducció de conductors en coberta
(P - 40)
Tub fergondur gris 32mm per a baixada de conductors des de
teulat fins a dins de l'edifici

Pàg.:

4

63,71

1,000

63,71

98,47

1,000

98,47

7,51

30,000

225,30

3,46

35,000

121,10

14,86

5,000

74,30

ml

Tub fergondur gris 32mm per a baixada de conductors des de teulat
fins a dins de l'edifici
(P - 41)
Canal UNEX 100x100

Pa

Canal UNEX 100x30
(P - 42)
Part proporcional accessoris

294,19

1,000

294,19

pa

Part proporcional accessoris
(P - 43)
Connexió a internet (partida a justificar)

313,80

1,000

313,80

1.176,75

1,000

1.176,75

Pa

Connexió a internet (partida a justificar)
(P - 44)
Enderroc i adecentament installació existent i connexio al nou
quadre.
Enderroc i adecentament installació existent i connexio al nou quadre.
(P - 45)

TOTAL

Capítol

01.02

22.205,74

Obra

01

Pressupost

Capítol

03

Punt de Recàrrega VE

1 03.01.01

2 03.01.02

3 03.01.03

4 03.01.04

Ut

Equip Circutor URBAN M22 + 3G V10622001000 per a exterior
amb base

3.196,60

1,000

3.196,60

ml

Equip Circutor URBAN M22 + 3G V10622001000 per a exterior amb
base
(P - 46)
Conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV de 25mm2 (fase)

2,80

45,000

126,00

ml

Conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV de 25mm2 (fase)
(P - 47)
Conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV de 25mm2 (neutre)

2,80

45,000

126,00

ml

Conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV de 25mm2 (neutre)
(P - 48)
Conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV de 16mm2 (terra)

1,81

45,000

81,45

Conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV de 16mm2 (terra)
EUR
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PRESSUPOST

5 03.01.05

6 03.01.06

7 03.01.07

8 03.01.08

9 03.01.09

10 FDG51437

11 G2225123

12 03.01.10

13 03.01.11

ml
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(P - 49)
Tub corrugat de 160mm per a soterrar segons especificacions
ITC BT 21 apartat 1.2.4.

Pàg.:

5

11,43

35,000

400,05

101,36

1,000

101,36

Ut

Tub corrugat de 160mm per a soterrar segons especificacions ITC BT
21 apartat 1.2.4.
(P - 50)
Quadre elèctric de superfície de 22 elements

Ut

Quadre elèctric de superfície de 22 elements
(P - 51)
Interruptor magnetotèrmic 2polos 32A, corba C

28,28

1,000

28,28

Ut

Interruptor magnetotèrmic 2polos 32A, corba C
(P - 52)
Interruptor diferencial de 2polos, 40A/30mA de sensibilitat, tipus A

47,10

1,000

47,10

3,46

15,000

51,90

10,06

35,000

352,10

8,12

8,400

68,21

441,28

1,000

441,28

49,03

1,000

49,03

ml

m

m3

pa

pa

Interruptor diferencial de 2polos, 40A/30mA de sensibilitat, tipus A
(P - 53)
Tub fergondur gris de superfície de 32mm de diàmetre, amb la
part proporcional d'accessoris (grapes,
Tub fergondur gris de superfície de 32mm de diàmetre, amb la part
proporcional d'accessoris (grapes, corbes i maneguets de connexió)
(P - 54)
Canalització 1 tub PE DN=110mm,dau recobr. 40x30cm form.,fil
guia+pp unions+sep+obt.
Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 87)
Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny
compact.,retro.+càrrega mec.
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 88)
Mà d'obra de connexió dels conductors al quadre elèctric existent
i de l'equip de recàrrega
Mà d'obra de connexió dels conductors al quadre elèctric existent
(P - 55)
Pintat de senyalització de punt de recàrrega
Pintat de senyalització de punt de recàrrega (P - 56)

TOTAL

Capítol

01.03

5.069,36

Obra

01

Pressupost

Capítol

04

Climatització Sala del Ball_Cinema

1 04.01.01

Ut

Unidad enfriadora de agua bomba de calor INVERTER de
condensación por aire, versión Alta Eficiencia

20.374,77

1,000

20.374,77

Unidad enfriadora de agua bomba de calor INVERTER de
condensación por aire, versión Alta Eficiencia Estacional y
Bajo Nivel Sonoro, marca DAIKIN, modelo EWYQ064CWH, con
compresor scroll (dos circuitos totalmente independientes) y
refrigerante R-410A, de 75,34 kW de potencia frigorífica
máxima (ESEER 4,05) y 75,7 kW de potencia calorífica máxima
según EN14511 y condiciones Eurovent. Incluye módulo
hidráulico integrado con bomba de alta presion, controlador
EUR
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PRESSUPOST

2 04.01.02

3 04.01.03

4 04.01.04

5 04.01.05
6 EE51HP10

7 04.01.06

Ut

Ut

Ut

Ut
m2

u
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digital remoto para instalación en interior, tratamiento
anticorrosivo de las baterías del condensador, válvula de
expansión electrónica, interruptor de flujo, filtro y
ventiladores axiales con 78 Pa de presión estática
disponible.. (P - 57)
Unidad fancoil de techo sin envolvente para conductos (alta
presión) para instalación horizontal o
Unidad fancoil de techo sin envolvente para conductos (alta
presión) para instalación horizontal o vertical a 2 tubos,
marca DAIKIN, modelo FWD18AT, de 18,30 kW de potencia
frigorífica nominal y 21,92 kW de potencia calorífica según
condiciones Eurovent. Incluye filtro de aire lavable de fácil
extracción. (P - 58)
Valvula de tres vias para Fan coil de 2 tubos, modelo FWD 16 y 18
(o de característiques tècniques i
Valvula de tres vias para Fan coil de 2 tubos, modelo FWD 16 y 18 (o
de característiques tècniques i qualitatives similars) (P - 59)
Termostato electrónico para fan-coils marca Daikin,
modelo FWEC3A. Display digital, programación y
Termostato electrónico para fan-coils marca Daikin,
modelo FWEC3A. Display digital, programación y conexión a
protocolo abierto Modbus RTU. Regulación analógica para los
nuevos fancoils con motores EC. (P - 60)
Kit sensor temperatura para Fan Coil.
Kit sensor temperatura para Fan Coil. (P - 61)
Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2.K/W,planxa Al
p/ext.+film Al p/int.,encast.cel ras
Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de planxa d'alumini i
recobriment interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel ras (P 67)
Difusor de geomètira variable DGV, marca Coolair, Mol.
DGV-TR-315-PCFL-A-RL.

8 04.01.07

u

Difusor de geomètira variable DGV, marca Coolair, Mol. DVP-TR-250
(P - 62)
SilentBlocks subjecció Fan Coils

9 04.01.08

u

SilentBlocks subjecció Fan Coils, correctament instal.lats. (P - 63)
Estrucutra metàl.lica per a subjecció de Fan Coil a sostre

kg

Estrucutra metàl.lica per a subjecció
sostre.Correctament muntat. (P - 64)
Càrrega gas R-407c/R-410a

u

Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a
(P - 70)
Bomba de condensats per Fan Coil de conducte

10 EEZG4000

11 04.01.10
12 EFA14642

13 I1213251

m

m2

de

Fan

Coil

Pàg.:

6

1.435,51

4,000

5.742,04

196,95

4,000

787,80

169,76

4,000

679,04

9,90

4,000

39,60

21,28

95,436

2.030,88

358,46

16,000

5.735,36

14,71

16,000

235,36

58,84

4,000

235,36

40,26

9,600

386,50

63,74

4,000

254,96

4,57

25,000

114,25

4,99

2,000

9,98

a

Bomba de condensats per Fan Coil de conducte. (P - 65)
Tub PVC,DN=20mm,PN=20bar,encolatUNE-EN
1452-2,dific.mitjà,col.superf.
Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 73)
Munt/desm.bast.tub metàl fixa,
bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa,
amarrad.
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors

EUR
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PRESSUPOST

14 I1215250

15 K12CALI1

16 04.01.12

m2

dia

Ut

17 EF912A8MINYP m

18 EF912A8G

19 EFQ33ACL

20 EFQ33AGL

21 EG2DF3F5

22 EEK1HNB8

m

m

m

m

u

Data: 24/02/20

cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P 89)
Amort.dia bast.tub.metàl
fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala
accés+baran+xarxa,amarrad.c/
Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 90)
Amortització diària de plataforma elevadora , autopropulsada ,
elèctrica, de 8 m d'alçària màxima de
Amortització diària de plataforma elevadora , autopropulsada ,
elèctrica, de 8 m d'alçària màxima de treball, 220 kg de càrrega útil. (P
- 91)
Proves reglamentaries d'estanqueitat d'aigua i posada en
funcionament per part del servei tècnic de
Proves reglamentaries d'estanqueitat d'aigua i posada en
funcionament per part del servei tècnic de la refredadora (P - 66)
Tub polietil.multic,tub int.PE D=63mm,ànima alum. i protecció
ext.PE,pres=12bar,connect.pressió col.
Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 63
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè ref. 102.63005 de
la serie Tubs Multitubo de MULTITUBO , amb una pressió màxima de
servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 72)
Tub polietil.multic,tub int.PE D=40mm,ànima alum. i protecció
ext.PE,pres=12bar,connect.pressió col.
Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 71)
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=42mm,g=25mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 74)
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=64mm,g=25mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 64 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 75)
Safata reixa+separador acer
galv.calent,30mmx200mm,col.susp/param.horitz.
Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 30 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport (P - 79)
Reixeta de retorn a Fan Coil, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 13

Pàg.:

7

0,09

15,000

1,35

76,96

8,000

615,68

181,42

1,000

181,42

52,45

38,000

1.993,10

23,16

16,000

370,56

7,98

16,000

127,68

10,59

38,000

402,42

22,96

30,000

688,80

294,13

4,000

1.176,52

Reixeta de retorn a Fan Coil, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de 1350x350 mm, correctament instal·lada. (P 69)

EUR
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PRESSUPOST
23 EG1PUA16

24 EG144602

25 EG415FJJ

26 EG41594B

27 EG42439H

28 EG312336

29 EG312666

30 EG312184

31 EG21HB1H

32 EG415GKL

u

Data: 24/02/20

8

478,85

1,000

478,85

69,10

1,000

69,10

123,04

1,000

123,04

30,47

4,000

121,88

88,63

2,000

177,26

m

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(P - 86)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2,col.canal/safata

1,56

120,000

187,20

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 81)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata

6,50

30,000

195,00

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 82)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x25mm2,col.tub

4,57

20,000

91,40

12,53

30,000

375,90

193,24

1,000

193,24

u

u

u

u

m

u

CPM TMF10, 80-160A (55-111
kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/protect.ID,col.superf.

Pàg.:

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament
trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència
entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure
els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de
160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment (P - 77)
Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,3x12mòduls,munt.superf.
Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres
fileres de dotze mòduls i muntada superficialment (P - 76)
Interruptor auto.magnet.,I=50A,PIA
corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 84)
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,bipol.(1P+N),tall=4500A,1mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 83)
Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0.3A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DI
N

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P 80)
Tub rígid plàstic
s/halògens,DN=50mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 78)
Interruptor auto.magnet.,I=80A,PIA
corbaC,(4P),tall=15000A/15kA,6mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 85)

EUR
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PRESSUPOST
TOTAL

Capítol

Data: 24/02/20

01.04
01

Pressupost

Capítol

05

Substitució antic aire acondicionat

2 K21E1D11

3 K2RA65A0

u

u

m3

9

44.196,30

Obra

1 EEGAA54E

Pàg.:

Bomba partida
mural,3.2-3.7kW/3.7-4.2kW,A+++/A+++,230V,R32,preu sup.,col.
Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire,
amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de
3.2 a 3.7 kW, potència calorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, amb uns
coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 (A+++) i
SCOP de >= 5.1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i
compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència
acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior,
col.locada (P - 68)
Arrencada instal·lació aire cond.,conductes,p/unit.100m2
sup.inst.,m.man.,càrr.man.
Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada
unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 92)
Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no
perillosos,0.43t/m3,LER 170904

763,35

1,000

763,35

153,73

1,000

153,73

31,63

1,000

31,63

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0.43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 93)
TOTAL

Capítol

01.05

948,71

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 24/02/20

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
Instal·lació Solar Ajuntament
18.882,41
Capítol

01.02

Instal·lació Solar Pista Esportiva

Capítol

01.03

Punt de Recàrrega VE

Capítol

01.04

Climatització Sala del Ball_Cinema

Capítol

01.05

Substitució antic aire acondicionat

Obra

01

Pressupost

22.205,74
5.069,36
44.196,30
948,71
91.302,52

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
91.302,52
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost
91.302,52
91.302,52

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

91.302,52

13 % Despeses Generals SOBRE 91.302,52.....................................................................

11.869,33

6 % Benefici Industrial SOBRE 91.302,52..........................................................................

5.478,15

Subtotal

108.650,00

21 % IVA SOBRE 108.650,00.............................................................................................

22.816,50

€

131.466,50

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CENT TRENTA-UN MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS )
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Projecte d´ eficiència energètica dels edificis públics del municipi de Llardecans.
Mitigació del canvi climàtic.

5.1.- OBJECTIU.
El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les previsions, per a fixar els paràmetres dels
riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres, del present
projecte objecte d’estudi, així com complir amb las obligacions que es desprenen de la Llei
311/1995 i del RD1627/1997.
D’aquesta forma, es disposarà de les premisses bàsiques per les quals el contractista o
constructor, pugui preveure o planificar els recursos tècnics i humans necessaris per al
compliment de les obligacions preventives i del centre de treball, de conformitat amb el seu Pla
d’acció preventiva i de la pròpia empresa, la seva organització funcional i els seus mitjans,
havent de quedar tot recollit en el Pla de Seguretat i Salut, que haurà de ser presentat al
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució, amb antelació a l’Inici de les Obres, per la
seva aprovació i per poder iniciar els tràmits d’obertura del Centre de Treball davant l’Autoritat
Laboral pertinent.

5.2.- DADES DEL PROJECTE.
5.2.1.- TIPOLOGIA D’OBRA.

L’objecte d’aquest projecte és el de definir les característiques de les instal·lacions solars
fotovoltaiques d’autoconsum compartit, punt de recarrega de vehícle electric, i instal·lacions de
climatització que AJUNTAMENT DE LLARDECANS ha de realitzar en el terme municipal de
Llardecans. Amb aquest projecte es pretén descriure, calcular i justificar les solucions
adoptades i les diferents normatives que li son d’aplicació.
El projecte té com a finalitat garantir la seguretat de les persones i els objectes en la seva
execució i també acollint‐se a l’actual normativa vigent.
5.2.2.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL.

El Pressupost d’Execució Material (PEM), estimat de referència per aquest projecte, exclòs
Despeses Generals i Benefici Industrial està indicat en l'apartat de amidament i pressupost del
present projecte.
5.2.3.- OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA I MÀ D’OBRA PREVISTA.

Oficial de 1ª de: paleta, col·locador, soldador, electricista y muntador.
Ajudant de: paleta, col·locador, soldador, electricista y muntador.
L’estimació de mà de obra en punta es de 5 persones.
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5.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades en els
articles 15 i s.s. del RD1627/97, de 24 d’octubre, relatius a les DISPOSICIONES MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d’aquestes instal·lacions es responsabilitzarà a una persona o equip, el
qual pot alternar aquest treball amb altres propis de l’Obra.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions que es defineixen i detallen a
continuació:
Serveis provisionals de vestuari i serveis de la promotora, que aquesta disposi al recinte.
5.2.5.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS.

Cada centre de treball disposarà d’una farmaciola que haurà de disposar el material
expressament especificat que es relaciona a continuació: Compreses de gasses esterilitzades,
venes de gasos esterilitzats, caixes de tiretes, esparadrap, paquet de cotó hidròfil, ampolla
d’alcohol de 90º, sabó desinfectant, un antisèptic, ampolla d’aigua oxigenada, tub de vaselina
esterilitzada, tub de pomada antihistamínica per a cremades, picades i erupcions, caixes de
bicarbonat sòdic, ampolla d’amoníac, tisores, pinces, una goma per fer torniquets, un
termòmetre i bosses d’aigua freda.
El servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els mitjans materials i humans
addicionals amb l’objectiu d’efectuar a la Vigilància de la Salut d’acord amb l’establert per la Llei
31/95.
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament i es reposarà de forma immediata el
material utilitzat o caducat.
S’informarà al persona de l’Obra del desplaçament dels diferents centres mèdics ( serveis
propis, mútues, patronals, mutualitats, patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc.... per
garantir un transport ràpid dels possibles accidentats als centres d’assistència.
5.2.6.- TRACTAMENT DE RESIDUS.

El contractista es responsable de gestionar els residus sobrants a l’Obra de conformitat amb les
directrius D. 201/1994, de 26 de juliol, reguladora de demolicions i altres residus de la
construcció, amb la finalitat de minimitzar la producció dels residus de construcció amb resultat
de la previsió de determinats aspectes del procés, que fa falta considerar tant en fase de
projecte com en la fase d’execució del material de l’Obra i /o de la demolició o de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista els costos que això
comporta.
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5.2.4.- SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL.

Tractament de materials i/o substàncies perilloses.
El contractista és responsable d’assegurar-se per mediació de la seva Àrea d’higiene del Servei
de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials
utilitzats a l’Obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.
L’assessoria d’higiene industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes
de correcció de factors ambientals, físics, químics i biològics dels materials i/o substàncies
perilloses, per fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació a la majoria (casi la totalitat)
dels treballadors i/o tercers aliens exposats.
Als efectes del present projecte, els paràmetres de mesura s’establiran mitjançant una fixació
dels valors límits TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació
dels agents físics atmosfèrics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense
perill de la seva salut al TLV.
5.2.7.- DELIMITACIÓ I CONDICIONAMENT DE LES ZONES D’APILAMENT.

El fabricant, importador o distribuïdor haurà de facilitar al contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o substància perillosa, abans del moment del lliurament del material.
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament o manipulació d’aquests materials i/o
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupats en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les següents premisses:
5.2.7.1.- Comburents extremadament i fàcilment inflamables.

S’emmagatzemaran en lloc ben ventilat, estarà adequadament senyalitzada la presència de
comburents i prohibició de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.
5.2.7.2.- Tòxics, molt tòxics, nocius, cancerígens, mutagènics i tòxics per a la reproducció.

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
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Si durant les excavacions de terres apareguessin antics dipòsits o canonades no detectades
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminats, es buidaran
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per a ser evacuats
independentment i la resta es lliuraran a un gestor autoritzat.

5.2.7.3.- Corrosius, irritants i sensibilitzants.

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb equips de protecció individual adequats, especialment guants, ulleres,
màscara de respiració...) que assegurin l’estanquitat de vies respiratòries.

5.3.- UNITATS CONSTRUCTIVES.
Les unitats constructives per a la majoria dels projectes son les següents encara que en aquest
no sen executen totes les famílies.
Moviment de terres.
Ferms i paviments.
Estructures.
Tancaments.
Tubs para gasos y fluids.
Instal·lació elèctrica.
Instal·lacions de climatització.
Instal·lació de equipament específic. (vàlvules, bombes, aparells sortidors…)
sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o incorporats al mateix procés constructiu.
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar o màquina-eina a utilitzar a l’obra,
subjecta al Pla de Seguretat i Salut, s’integrarà al procés constructiu, sempre d’acord amb els
“Principis d’Acció Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principis Aplicables
durant l’Execució de les Obres” (Art. 10 RD 1627/1997 de 24 d’octubre) “Regles generals de
Seguretat per a Màquines” (Art. 18 (RD 1495/1986 e 26 de maig de 1986) o Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE), així com reglamentació específica d’aplicació obligatòria o aconsellada.

5.4.- MANIPULACIÓ DE MATERIALS.
Tota manipulació de materials comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha
de tendir a evitar la manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut
axioma de seguretat que diu “ El treball més segur es aquell que no es realitza”.
Para la manipulació de materials es preceptiu prendre les següents precaucions elementals.
Començar la carrega pel material que apareix més superficialment, es a dir el primer i el més
accessible.
Lliurar el material no tirar-lo.
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Es manipularan amb equips de protecció individual, adequats que assegurin l’estanquitat de
l’usuari, en previsió dels contactes amb la pell.

Utilitzar guants de treball o calçat de seguretat amb puntera metàl·lica.
La utilització de càrregues llargues entre dos o més persones, la càrrega pot mantenir-se en
mà, amb el braç estirat a lo llarg del cos o bé per l’esquena.
S’ utilitzaran les eines i mitjans auxiliars adequats pel transport de cada tipus de material.
En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del
camió i/ o plataforma, pal, pilar o estructura fixa.
Relatiu a la manipulació de materials, el contractista, durant l’elaboració del Pla de Seguretat i
Salut, haurà de tenir en compte les següents premisses:
Evitar la manipulació manual de carregues mitjançant:
• Automatització i mecanització de processos.
• Mesures organitzaves que eliminin o minimitzin el transport.
• Adoptar mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació.
• Utilització d’ajudes mecàniques.
• Reducció o redisseny de la càrrega.
• Actuació sobre l’organització del treball.
• Millora de l’entorn de treball.
Dotar als treballadors de la formació e informació en temes que incloguin:
• Us correcte d'ajudes mecàniques.
• Us correcte d’equips de protecció individual.
• Tècniques segures per a la manipulació de carregues.
• Informació sobre el pes i control de la gravetat.
5.4.1.- PRINCIPIS BÀSICS DE LA MANIPULACIÓ DE MATERIALS:

El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició del risc
d’accident derivat d’aquesta activitat.
procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i treball de l’Operari,
estiguin a la mateixa altura en que s’ha de treballar amb ells.
Evitar dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre contenidors que
permetin el seu trasllat.
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Col·locar el material ordenat, en cas d’apilament estratificat, que es realitzi amb piles estables,
lluny de passadissos o llocs on es pugui rebre cops o desgastar-se.

Traginar sempre els materials mitjançant palets, en lloc de traslladar-los d’un en un.
5.4.2.- MANIPULACIÓ DE CARREGUES SENSE MITJANS MECÀNICS.

El personal present a l’Obra haurà rebut la informació necessària i es comprometrà a seguir els
passos següents:
Aproximar-se el màxim possible a la carrega.
Assentament ferm dels peus.
Agenollar-se doblegant els genolls.
Mantenir l’esquena recta.
Subjectar fermament l’objecte.
L’esforç ha d’alçar-se utilitzant els músculs de les cames.
Durant la carrega, aquesta haurà de romandre el més a prop possible del cos.
Per la manipulació de peces llargues per una sola persona, s’actuarà segons criteris
preventius.
Durant la càrrega inclinada per un dels seus extrems fins l’altura de l’esquena.
Avançar desplaçant les mans a lo llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la
càrrega.
Es col·locarà la carrega en equilibri sobre l’esquena.
Es obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a alçar, per eliminar les àrees afilades.
Està prohibit alçar més de 50 kg, de forma individual. EL valor límit de 30 kg. Per a homes, que
pot superar-se puntualment a 50 kg. Quan es tracti de descarregar un material per a col·locarlo sobre un mitjà mecànic. En cas de tractar-se de dones, es redueixen aquestos valors a 15 i
25 kg respectivament.
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Acotar tant com sigui possible les distàncies a recorre pel material manipulat, evitant
estacionaments intermitjos entre el lloc de partida del material manipulat, evitant
estacionaments entre el lloc de partida del material emplaçat definitiu i de la seva posta en
obra.

5.4.3.- SENYALITZACIÓ Y BALISSAMENT

El RD485/97, estableix que la senyalització de Seguretat i Salut en el treball haurà d’utilitzar-se
sempre que les anàlisis de riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:
Cridar l’atenció dels treballadors obre l’existència de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.
Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de
protecció, evacuació emergència o primers auxilis.
Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes no
hagi sigut possible eliminar riscos o reduir-los suficientment.
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels
treballadors en matèria de Seguretat i Salut en el treball.
Així mateix, segons s’estableix en el RD 1627/97, haurà de complir-se.
Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme el RD485/97,
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir
resistència suficient.
Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis haurà de senyalitzar-se conforme el RD
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i
tenir la resistència suficient.
El color utilitzat en la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les
senyals o pannells de senyalització.
Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
Quan existeixin línies aèries, en el cas que vehicles d’obra poguessin.
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És obligatori la utilització d’un o diversos codis de senyals quan s’hagi d’alçar un objecte entre
varies persones, per suportar-ne l’esforç.

5.5.- CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS A LA VÍA PÚBLICA.
Les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de
senyalització, més mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les
modificacions que comporten la implantació en obra i la seva execució, variaran en funció del
període d’execució. A aquest efectes, es tindrà en compte el que determini la normativa per la
informació i senyalització de les obres al municipi i la instrucció municipal sobre la instal·lació
d’elements urbans en l’espai públic del municipi.
No es podran començar els treballs, d’execució sense abans haver procedit a la implantació
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin.
El contractista de l’Obra serà el responsable del manteniment de la senyalització i elements
implantats.

5.6.- RISCS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ.
Els riscos que durant les successives fases d’execució de l’Obra es poguessin afectar a les
persones u objectes annexes seran:
Caiguda al mateix nivell i diferent nivell.
Atropellaments.
Col·lisions amb obstacles.
Caiguda d’objectes.
Es consideren les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que
transitin pels voltants de l’Obra.
Muntatge de tancament metàl·lic a base d’elements prefabricats de 2m d’altura, separant el
perímetre de l’Obra de les zones de trànsit exterior.
Si es necessari, per la protecció de les persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs,
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent, amb senyalització òptica i lluminosa per la nit.

5.7.- PREVENCIO DE RISCOS CATASTRÒFICS.
Els principals riscos catastròfics considerats coma remotament possibles per aquesta obra son:
•
•
•
•
•

Incendi, explosió i/o deflagració.
Inundació.
Col·lapse estructural para maniobres fallides.
Atemptat patrimonial contra la propietat i/o contractistes.
Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació.
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Circular sota el línia s’utilitzarà senyalització d’advertència.

•
•
•
•
•

Ordre i neteja general.
Accessos y vies de circulació interna de la obra.
Ubicació de extintors.
Punts de trobada.
Assistència y primers auxilis.

5.8.- NORMATIVA APLICABLE.
Corr.err. Real Decreto 171/2004 de 30-01-2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995 de 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales.
Real Decreto 171/2004, 30-01-2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995,
08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales.
RD 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
expuestos a riesgos derivados de atmosferas explosivas en el lugar de trabajo.
Ley 54/2003 de 12-12-2003, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.
Orden 29-04-1999 por la que se modifica la Orden 06-05-1988 sobre requisitos y datos que
deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los
centros de trabajo.
Real Decreto 486/1997 de 14-04 por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Ley 31/1995 de 08-11, de Prevención de Riesgos Laborales.
Orden 06-05-1988 por la que se modifica la Orden 06-10-1986 sobre requisitos y datos que
deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los
centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto Ley 1/1986 de 14-03-1986.
Orden del Ministerio de Trabajo de 09-03-1971, por la que se aprueba la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo y disposiciones complementarias.
Corr.err.Real Decreto 773/1997 de 30-05-1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
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Per a cobrir les eventualitats pertinents, el contractista redactarà i inclourà com a annex al seu
Pla de Seguretat i Salut “ Pla d’emergència Interior”, cobrint les següents mesures mínimes:

Real Decreto 487/1997 de 14-04 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares
para los trabajadores.
Real Decreto 681/2003 de 12-06, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 604/2006, de 19-05-2006, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real
Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
Real Decreto 2177/2004, de 12-11-2004, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de
18-07-1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura.
Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1215/1997 de 18-07, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 485/1997 de 14-04 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.

5.9.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS MÉS FREQUENTS I MESURES PREVENTIVES.
5.9.1.- DEMOLICIONS.
RISCOS MES FREQÜENTS
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d’Objectes per manipulació o
transportats.
Trepitjades sobre objectes.
Projecció de fragments o partícules.
Atrapament per bolcada de vehicles.
Sobreesforços.
Exposició a condiciones ambientals extremes.
Inhalació o ingestió de substàncies nocives.

MESURES PREVENTIVES

materials

Planificar els treballs per tenir el màxim temps possible
les proteccions.
Itineraris preestablerts.
Utilitzar personal qualificat per treballs en altura.
Ordre i neteja.
Preparació i manteniment de la zona de treball.
Impedir l’accés de personal dins el radi d’acció de les
càrregues suspeses.
No balancejar les càrregues suspeses.
Formació del personal.
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Real Decreto 773/1997 de 30-05-1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (EPIs).

Suspensió de les feines en condicions extremes.
Risc del procés.
Revisió periòdica de l’equip de treball
Impedir el contacte de l’acetilè amb el coure.
No fumar.
No treballar el costat de línies elèctriques amb cables
nusos.

5.9.2.- MOVIMENTS DE TERRA.
RISCOS MES FREQUENTS
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d’objectes per enfonsament.
Trepitjades sobre objectes.
Projecció de fragments o partícules.
Atropament o bolcada de vehicles.
Sobreesforços
Exposició a condicions ambientals extremes.
Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
Atropellaments.
Exposició a soroll i vibracions.
Exposició a contactes elèctrics.

MESURES PREVENTIVES
Planificar els treballs per tenir el màxim temps possible
les proteccions.
Itineraris preestablerts.
Utilitzar personal qualificat per la utilització de maquinària
pesada.
Anivellar la maquinaria per a la realització de l’activitat.
Dispositius d’alarma.
Planificació de l’àrea de treball.
Ordre i neteja.
Preparació i manteniment de la zona de treball.
Impedir l’accés del personal a dins del radi d’acció de
càrregues sospeses.
Impedir el accés de personal dins del radi d’ acció de
carregues sospeses.
No balancejar les carregues sospeses.
Formació del personal.
Suspensió dels treballs en condicions extremes.
Regada del procés.
Revisió periòdica de l’equip de treball.
Impedir el contacte de l’acetilè amb el coure.
No fumar.
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables
nusos.
El personal no haurà de descansar al costat de màquines
parades.

5.9.3.- FONAMENTS.
RISCOS MÉS FREQUENTS
Caiguda d’objectes penjats.
Caigudes al mateix nivells.
Cops amb objectes i eines.
Distensions i punxades.
Atropellaments durant el desplaçament de maquinària.
Tall amb serra circular.
Sobreesforços.
Desplom, despreniments y enfonsament del terreny.
Treballs en zones humides.
Ambients pluvials.
Contacte amb substàncies nocives.

MESURES PREVENTIVES
Planificar els treballs per tenir el màxim de temps
possible les proteccions.
Itineraris preestablerts.
Dispositius de alarma.
Planificació de l’àrea de treball.
Ordre i neteja.
Preparació y manteniment de la zona de treball.
Impedir l’accés del personal dins el radi d’acció de les
càrregues sospeses.
No balancejar les càrregues sospeses.
Formació del personal.
Suspensió dels treballs en condicions extremes.
Risc del procés.
Revisió periòdica de l’equip de treball.
No fumar.
El personal no haurà de descansar al costat de màquines
parades.
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Atropellaments.
Exposició a soroll i vibracions. Exposició a contactes
elèctrics.

5.9.4.- ESTRUCTURES.
RISCOS MÉS FREQUENTS
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d’objectes per manipulació de
transportats.
Trepitjades sobre objectes.
Talls amb cops o eines.
Projecció de fragments o partícules.
Atrapament per o entre objectes.
Sobreesforços.
Exposició a condicions ambientals extremes.
Contactes amb substàncies nocives.
Atropellaments o cops per vehicles.

MESURES PREVENTIVES

materials

Planificar els treballs per mantenir el màxim temps
possible les proteccions.
Itineraris preestablerts i balissats per personal.
Personal qualificat pels treballs en altura.
Adoptar
mesures
preventives
adequades
pel
manteniment posterior.
Impedir l’accés a persones dins del radi d’acció de
càrregues sospeses.
Sospesar e hissar les càrregues dins l’embolcall original.
Substituir la fabricació en obra per la fabricació en taller.
No treballar al costat de parament acabats de fer (<48h)
Suspendre les feines en condicions extremes.
Rotació dels llocs de treball.
El personal no haurà de descansar al costat de vehicles
parats.
Evitar processos de tall y manipulació de materials en
obra.

5.9.5.- TANCAMENTS I DIVISÒRIES.
RISCOS MES FREQUENTS

MESURES PREVENTIVES

Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d’objectes per desplom o enfonsament.
Caiguda d’objectes per manipulació de materials
transportats.
Trepitjades sobre objectes.
Cops amb objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules.
Projecció de fragments o partícules.
Atrapament per o entre objectes.
Sobreesforços.
Exposició a condicions ambientals extremes.
Contactes amb substàncies nocives.
Atropellaments o cops per vehicles.
Exposició a contactes elèctrics.

Planificar els treballs per mantenir el màxim temps
possibles les proteccions.
Itineraris preestablerts y balissats pel personal.
Personal qualificat pels treballs en altura.
Adoptar las mesures preventives adequades per la
posterior manteniment.
Impedir l’accés a les persones dins del radi d’acció de
carregues suspeses.
Suspendre e hissar las carregues dins de l’embolcall
original.
Substituir la fabricació en obra por la fabricació en taller.
No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48h)
Suspendre las feines en condicions extremes.
Rotació dels llocs de treball.
El personal no ha de descansar al costat de vehicles
parats.
Evitar processos de tall y manipulació de materials en
obra.

5.9.6.- INSTAL·LACIÓNS EN GENERAL.
RISCOS MES FREQUENTS

MESURES PREVENTIVES

Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d’objectes per desplom o enfonsament.
Caiguda d’objectes per manipulació de materials

Planificar los treballs para mantenir el màxim temps
possible las proteccions.
Itineraris preestablerts y balissat per al personal.
Personal qualificat per los treballs en altura.
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Per la manipulació de materials pesats s’utilitzarà un
procediment específic.
Substituir la fabricació en obra por la fabricació en taller.
Evitar processos de tall y manipulació de materials en
obra.

Adoptar les mesures preventives adequades per al
posterior manteniment.
Impedir l’accés a persones dins el radi d’acció de les
càrregues suspeses.
Assegurar les escales de mà.
No realitzar els treballs a la mateixa vertical.
Evitar processos de tall en obra.
Procediments d’utilització de maquinària.
Elecció dels equips de manteniment.
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables
nusos.
Utilització de mitjans mecànics sempre que sigui
possible.
Us de guants de protecció mecànica.
La roba de treball serà de material ignífug.
Garantir la ventilació adequada del lloc on s’ha de soldar.
En els recintes tancats es garantirà l’extracció suficient.
En casos en que la respiració no sigui suficient s’utilitzarà
protecció respiratòria.
Ús de protecció facial respiratòria.
Ús de protecció facial amb filtre adequat a la intensitat de
corrent de soldadura.
Realitzar controls periòdics dels equips utilitzats.

5.9.7.- INSTAL·LACIÓ DE CANONADES, VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ.
RISCOS MES FREQUENTS

MESURES PREVENTIVES

Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d’objectes per desplom o enfonsament.
Caiguda d’objectes per desplom o enfonsament.
Caiguda d’objectes per manipulació de materials
transportats.
Trepitjades sobre objectes.
Cops amb objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules.
Contactes tèrmics.
Explosions.
Incendis.
Exposició a condiciones ambientals extremes.
Contactes amb substàncies nocives.
Atropellaments o cops per vehicles.
Exposició a contactes elèctrics.

Planificar els treballs per mantenir el màxim temps
possible les proteccions.
Itineraris preestablerts i balissats pel personal.
Personal qualificat per als treballs en altura.
Adoptar les mesures preventives adequades per al
posterior manteniment.
Impedir l’accés a les persones dins el radi d’acció de les
carregues suspeses.
Assegurar les escales de mà.
No realitzar els treballs en la mateixa vertical.
Evitar el procés de tall a l’Obra.
Assegurar les escales de mà.
No realitzar els treballs en la mateixa vertical.
Evitar el procés de tall a l’Obra.
Procediments d’utilització de maquinària.
Elecció d’equips de manteniment.
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables
nusos.
Utilització de
mitjans mecànics sempre que sigui
possible.
Us de guants de protecció mecànica.
Garantir la ventilació adequada del lloc on s’ha de soldar.
En los recintes tancats es garantirà l’extracció suficient.
En casos que la respiració sigui insuficient s’utilitzarà
protecció respiratòria.

190

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

transportats.
Trepitjar sobre objectes.
Cops amb abjectes o eines.
Projecció de fragments o partícules.
Contactes tèrmics.
Explosions.
Incendis.
Atrapament per o entre objectes.
Sobreesforços.
Exposició a condicions ambientals extremes.
Contactes amb substàncies nocives.
Atropellaments o cops per vehicles.
Exposició a contactes elèctrics.
Exposició a radiacions UV en soldadura elèctrica i a
intensitat elevada.

RISCOS MES FREQUENTS

MESURES PREVENTIVES

Caiguda d’objectes per desplom o enfonsament.
Equips que es posen en marxa intempestivament.
Atropaments.
Xocs
Cops.
Riscos d’electrocució per contactes en parts metàl·liques
accidentalment.
Caigudes a igual o diferent nivell.
Caiguda d’objectes a l’interior.
Ambient físic agressiu.
Fatiga.
Problemes de comunicació.
Asfixia.
Incendio y explosió.
Intoxicació.

Planificar els treballs per mantenir el màxim temps
possible les proteccions.
Personal qualificat pels treballs en l’interior de tancs.
Impedir l’accés de persones dins del radi d’acció de
carregues suspeses.
Assegurar les escales de mà.
Establir un procediment pel treball en espais confinats.
No fumar ni encendre foc.
Utilitzar EPI’s adequats per a treballs en espais confinats.
L’accés a l’interior es farà amb equips que no provoquin
espurna (escales d’alumini, topes de goma) i de forma
que sigui possible l’evacuació ràpida.
L’equip d’il·luminació serà antideflagrant.
No s’entrarà al recinte confinat sense la deguda
autorització de la persona responsable.

5.9.9.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT.
RISCOS MES FREQUENTS
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d’objectes per manipulació.
Trepitjades sobre objectes.
Cops.
Projecció de fragments o partícules.
Atrapament por o entre objectes.
Exposició a condiciones ambientals extremes.
Exposició a contactes elèctrics.

MESURES PREVENTIVES
Planificar els treballs per mantenir el màxim temps possible les
proteccions.
Personal qualificat per treballs en alçada.
Assegurar les escales de mà.
En els plans inclinats treballar sobre superfícies rugoses no
lliscants.
Suspendre i hissar les carregues dins l’embalatge original.
Per l’hissat de materials voluminosos sol·licitar procediment de
treball.
Formació.
No treballar al costat de cables elèctrics nusos.
Disposar de quadres elèctrics secundaris.
Realitzar els treballs sobre superfícies seques.
Revisar la presa de terra
Complir amb el REBT.

I, perquè consti als efectes que correspongui, se signa aquest Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut, a Llardecans, a 24 de Febrer de 2020.
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5.9.8.- INSTAL·LACIÓ D’EQUIPAMENTS

Plànol 1. Situació i emplaçament del municipi.
Plànol 2. Ubicació Planta Solar Fotovoltaica 1 (Edifici Consistorial).
Plànol 3. Edificis Compartits amb la Planta Solar Fotovoltaica 1.
Plànol 4. Ubicació de les plaques en la Planta Solar Fotovoltaica 1.
Plànol 5. Subjecció Estructura plaques en la Planta Solar Fotovoltaica 1.
Plànol 6. Instal·lació de les plaques en la Planta Solar Fotovoltaica 1.
Plànol 7. Esquema Elèctric de la Planta Solar Fotovoltaica 1.
Plànol 8. Ubicació Planta Solar Fotovoltaica 2 (Edifici Pista Esportiva).
Plànol 9. Edificis Compartits amb la Planta Solar Fotovoltaica 2.
Plànol 10. Ubicació de les plaques en la Planta Solar Fotovoltaica 2.
Plànol 11. Instal·lació de les plaques en la Planta Solar Fotovoltaica 2.
Plànol 12. Esquema Elèctric de la Planta Solar Fotovoltaica 2.
Plànol 13. Ubicació Punt de Recàrrega VE.
Plànol 14. Instal·lació del Punt de Recàrrega VE.
Plànol 15. Ubicació climatització Sala Polivalent.
Plànol 16. Instal·lació dels conductes de climatització Sala Polivalent.
Plànol 17. Instal·lació canonades d'aigua de climatització Sala Polivalent PB.
Plànol 18. Instal·lació canonades d'aigua de climatització Sala Polivalent Coberta.
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Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

