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1. OBJECTE, ABAST, CONCEPTES GENERALS
1.1

Objecte.
L’objecte del present contracte de consultoria i assistència és la realització dels serveis pel control
tècnic sobre els materials (ASSAIGS) de l’obra d’un edifici de 50 habitatges i 84 places d’aparcament
situat al carrer Novelles 13-17, passeig Mollerussa 58-62 i carrer Salomó 4 i 8 del barri de Bon Pastor
edifici H3 al Districte de Sant Andreu a Barcelona promoguda i contractades per l’IMHAB des de la data
d’entrada en vigència i fins al seu acabament. S’estableix a l’efecte un termini vinculat a l’esgotament
del pressupost total del contracte o fins a 5 anys, tot i que es preveu poder prorrogar el mateix en el
cas que hi hagi la necessitat de finalitzar alguna de les obres en curs.
L’obra objecte del present contracte és una promoció d’obra nova, executada fins l’estructura, i la qual
va haver d’aturar-se per unes deficiències a l’estructura de formigó ja executada, la qual s’ha tingut
que reforçar.

1.2

Abast.
El present contracte ha de garantir que l’empresa adjudicatària assegurarà la realització dels assaigs,
l’emissió de les actes de resultats i la conseqüent elaboració dels informes preceptius sobre els
resultats obtinguts de les obres promogudes i contractades directament pe l’IMHAB de Barcelona, en
forma homogènia i coordinada durant el termini de la seva vigència. Els materials a assajar i a informar
seran, genèricament, els relacionats amb les següents partides de l’obra:






1.3

ram de paleta
elements industrialitzats
aïllaments (acústics i tèrmics) i materials d’estanqueïtat
revestiments cobertes (impermeabilitzacions)
instal·lacions

Conceptes Generals
Aquest contracte de consultoria i assistència comprèn l’activitat de control dels materials, la finalitat
del qual, és la realització dels assaigs i l’elaboració dels informes per tal de prevenir els riscos tècnics
sobre els mateixos i sobre l’execució de les obres. Aquest control és objecte de la garantia assenyalada
a l’article 19c de la Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació (LOE) de 5 de novembre. La metodologia
aplicada és l’aplicada pels laboratoris d’assaigs i que, de forma genèrica, comprendrà: el desplaçament
a l’obra, la recollida, i si s’escau, extracció del material a assajar, els treballs específics de laboratori,
l’emissió de les actes de resultats, l’elaboració dels informes sobre els resultats i recomanacions i la
seva remissió a l’IMHAB, a la Direcció Facultativa i a l’Oficina de Control Tècnic. A continuació
s’assenyalen els àmbits genèrics on s’hauran de preveure els assaigs objecte del present contracte:

a. Els tancaments exteriors: façanes i cobertes, en relació amb els riscos tècnics establerts en el
plec de condicions i que bàsicament hauran de garantir les seves condicions tèrmiques,
acústiques i d’estanqueïtat a l’aire i a l’aigua. Els assaigs que poguessin realitzar-se vindran en
funció de les especificitats concretes del materials proposats en el projectes.
b. Altres que es poguessin afegir per les característiques de l’obra o perquè hi haguessin
circumstàncies que així hi puguin concorre.
Així mateix, l’objecte del present contracte comportarà el control, si s’escau, del materials constitutius
de les instal·lacions i dels elements d’urbanització d’acord amb les prescripcions del projecte.
2. INFORMES A REALITZAR PEL CONTROL TÈCNIC I DE QUALITAT DELS MATERIALS. LABORATORIS
Els assaigs a realitzar pel control dels materials són els que es determinin en el programa de control de
qualitat elaborat per la direcció d’execució. L’IMHAB facilitarà a l’empresa adjudicatària la
documentació tècnica completa (projecte tècnic executiu i programa de control de qualitat) que li
permeti, mitjançant el seu examen, programar els assaigs normalitzats. Així mateix l’IMHAB facilitarà a
l’empresa adjudicatària l’accés al recinte de les obres, un cop adjudicades, perquè pugui realitzar les
tasques d’obra objecte del present contracte. Com a resultat d’aquest anàlisi l’empresa adjudicatària
tindrà l’obligació de facilitar el resultat dels assaigs i emetre els corresponents informes dins dels
terminis establerts en aquest plec. Tanmateix si durant l’execució de l’obra sorgissin circumstàncies
imprevistes, canvis o modificacions que canviessin en quantitat o tipologia els assaigs previstos
inicialment el contractista adjudicatari tindrà el deure de fer-los dins dels supòsits contractuals i a
percebre el conseqüent abonament econòmic un cop realitzats i acceptats. En definitiva l’empresa
adjudicatària del control de qualitat dels materials, en coordinació amb l’arquitecte tècnic de la direcció
de l’obra, serà l’encarregada de:
- Rebre i estudiar la documentació de l’obra, en especial la que fa referència a l’àmbit del present
contracte, per tal de programar els seus treballs.
- Realitzar les visites de control que siguin necessàries per a la marxa de l’obra d’acord amb el
Coordinador de Control de Qualitat de la direcció Facultativa i amb el personal assignat per l’IMHAB.
- Deixar constància per escrit d’aquestes visites i posteriorment emetre els informes conseqüents amb
els resultats obtinguts a la Direcció Facultativa i a l’IMHAB.
- Recollir o elaborar mostres dels materials a obra, traslladar-les a laboratori, realitzar els assaigs i
comunicar amb informe escrit els resultats a la Direcció Facultativa, a l’IMHAB, al Contractista de l’Obra
i a l’oficina de control tècnic de l’obra.
- Realitzar les proves de càrrega i comprovacions necessàries de totes les instal·lacions de l’obra i
emetre’n informe a requeriment de la Direcció Facultativa i de l’IMHAB.
- Emetre al finalitzar l’obra un informe final on s’explicitin: totes les visites d’obra, tots els assaigs i els
seus resultats, la recollida de documentació, les proves de càrrega i els seus resultats de tots els
materials de l’obra que han estat objecte de control, el resum econòmic i el comparatiu amb el control
de qualitat. Caldrà fer-ne arribar un mínim de 4 exemplars amb suport paper i digital a l’IMHAB.
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- Emetre un informe resum amb els treballs realitzats durant cada una de les anualitat a cada obra, amb
un resum econòmic per obra en comparació el pressupost per obra i global que duri el contracte. Caldrà
fer-ne arribar un mínim de 4 exemplars amb suport paper i digital a l’IMHAB.
- Assessorar i aconsellar a la Direcció d’Obra i a l’IMHAB en tot allò que calgui, relatiu al control de qualitat
dels materials i els resultats d’aquests controls.
El temps de resposta des de que es doni la instrucció d’execució (recollida de materials, visita d’obra o
execució a l’obra d’algun assaigs) de fins a la presentació dels informes corresponents a la Direcció
Facultativa, a l’IMHAB i als altres interlocutors de l’obra serà objecte de millora respecte dels terminis
establerts en aquest plec. L’IMHAB d’acord amb la Direcció Facultativa es reserva el dret, en casos
extraordinaris i justificats, d’accelerar en terminis en funció de les circumstàncies que poguessin
concorre a l’obra. En qualsevol cas els terminis màxims contractuals per comunicar els resultats dels
assaigs i els corresponents informes seran els següents:
INFORME

TERMINI

- Informe dels treballs efectuats, final d’obra

60 dies
naturals

- Informe del treballs efectuats, anualitat

60 dies
naturals

- Comunicat del resultat de trencament de provetes (sèries de 5 ó 6)
després de l’assaig (ja sigui a 7, 28 ó 56 dies)

48 hores

- Emissió d’actes de resultats

15 dies
naturals

- Elaboració, en el cas que es requereixi, dels informes
d’interpretació dels resultats

15 dies
naturals

- Comunicat del resultat de l’assaig de continuïtat dels pilots i/o pantalles
48 hores
- Emissió d’actes de resultats
- Elaboració, en el cas que es requereixi, dels informes
d’interpretació dels resultats
- Comunicat del resultat des de l’acabament de l’assaig del proctor
- Emissió d’actes de resultats
- Elaboració, en el cas que es requereixi, dels informes
d’interpretació dels resultats

15 dies
naturals
15 dies
naturals
48 hores
15 dies
naturals

15 dies
naturals
- Comunicat del resultat de l’assaig sobre les soldadures dels elements
estructurals d’acer
- Emissió d’actes de resultats
- Elaboració, en el cas que es requereixi, dels informes
d’interpretació dels resultats
- Per altres assaigs de forma genèrica i si no s’especifica el contrari

48 hores
15 dies
naturals
15 dies
naturals
15 dies
naturals

3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I CREDENCIALS A FACILITAR PER L’IMHAB AL LABORATORI ADJUDICATARI
Per tal que l’empresa adjudicatària pugui desenvolupar els treballs objecte del present contracte
l’IMHAB els hi facilitarà la següent documentació i acreditacions:
- El programa de control de qualitat de la promoció i un exemplar de la totalitat del projecte tècnic o
de la part que es requerís.
- Les credencials necessàries per permetre als representants del Laboratori el lliure accés al recinte
de l’obra o a qualsevol altre lloc de prefabricació dels seus elements.
- Comunicació fefaent de la data d’inici de les obres i de les paralitzacions de la mateixa superiors a
dos mesos i que no estiguessin previstes en el projecte.
- Altre documentació o acreditació que se li requerís de forma justificada i raonada i que servis per un
millor desenvolupament de l’objecte del present contracte.
4. QUADRE DE PREUS A APLICAR I FORMA DE PAGAMENT
El quadre de preus que han de servir de base de facturació pel present contracte està relacionat en
l’annex número 1. Els preus que es relacionen són els que corresponent als assaigs que es realitzaran
de forma habitual i sistemàtica a les obres. Aquests, genèricament, són:
- soldadures (líquids penetrants i radiografies)
- assaig “in situ” de lliscament en paviments
- elements ceràmics
- proves d’estanqueïtat
En cas de que s’hagués de realitzar algun assaig no previst en el quadre de preus annex és prendran
com a referència els quadres de preus vigents del ITEC, tant pels preus unitaris com pels descompostos,
aplicant la baixa corresponent. En cas que malgrat tot faltés el preu d’algun assaig concret, aquest serà
acordat amb l’adjudicatari atenent a preus de mercat; en cas d’existir una discordança insalvable sobre
aquest preu específic, l’IMHAB podrà decidir la contractació exclusiva d’aquest assaig amb un altre
proveïdor.
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Atès que totes les obres estan situades dins del terme municipal de la ciutat de Barcelona la totalitat
dels preus contemplen els desplaçaments del equips per la recollida dels materials o la realització dels
assaigs “in-situ” així com el transport dels mateixos al laboratori. Els preus també contemplen la
tramesa de la informació resultant a les dependències de l’IMHAB i al despatx de la Direcció Facultativa.
No és podrà facturar cap assaig executat que no s’hagi lliurat a l’IMHAB,a la Direcció Facultativa, al
Contractista i a l’oficina de control tècnic i es doni per rebut per tots.
5.

DIRECCIÓ DELS TREBALLS I LLOC DE LA SEVA REALITZACIÓ
La Direcció facultativa, en coordinació amb l’empresa constructora de l’obra, seran els responsables de
la direcció dels treballs dels assaigs pel que respecte a la programació del mateixos i a la seva quantitat
i tipologia. L’IMHAB estarà al corrent de la programació i naturalesa dels assaigs que es demanaran a
cada una de les obres. La realització dels treballs s’haurà de portar a terme en l’oficina i/o laboratori
homologat de l’adjudicatari o amb el seu personal i mitjans al recinte d’obra.

6. NORMATIVA D’APLICACIÓ DELS ASSAIGS
En cada programa de control de qualitat, redactat per l’arquitecte tècnic de l’obra, que correspongui a
cada una de les obres es fixarà la normativa d’aplicació. Ara bé, en el cas d’existir alguna normativa
nova o modificació i/o actualització de la vigent en el moment del procés de licitació o durant el termini
d’execució del present contracte, l’adjudicatari haurà de realitzar els assaigs segons aquestes
modificacions. L’IMHAB no assumirà cap despesa motivada per aquest concepte.
7. ORGANITZACIÓ DE LA RELACIÓ AMB EL LABORATORI
L’adjudicatari haurà de disposar del personal necessari per complir amb les seves obligacions
contractuals. Tanmateix haurà de disposar d’un tècnic mig o superior en arquitectura o enginyeria que,
com a responsable general del contracte, serveixi d’interlocutor general pel conjunt de les obres i
treballs encarregats, proposi millores del servei i elabori les estratègies de la contracte a raó d’una
reunió setmanal.
Aquesta dotació mínima s’haurà d’incrementar si per part de l’IMHAB es detecten uns nivells deficients
de compliment respecte els definits en aquest contracte, sense que això comporti cap despesa
addicional per a l’IMHAB.
Els Serveis Tècnics de l’IMHAB hauran d’aprovar qualsevol canvi posterior a l’adjudicació en l’equip
humà tècnic, o en podran proposar canvis durant l’execució del contracte.
Amb la finalitat d’assegurar la perfecta coordinació dels diferents treballs, l’adjudicatari realitzarà els
seus treballs des d’una oficina i/o laboratori situat a Barcelona o el seu entorn, on disposarà en tot
moment de la documentació relacionada amb els treballs.

L’adjudicatari disposarà al seu càrrec dels sistemes de comunicació i informàtica necessaris per a una
comunicació ininterrompuda els dies feiners en horari normal laboral, de 8 a 19 hores, amb els Serveis
Tècnics de l’IMHAB. Així mateix s’establiran els mecanismes per fer-ho fora d’aquest marges horaris en
casos d’urgència, volum de treball significatiu, treball en horari nocturn o d’altres circumstàncies que
així ho requereixin.
8. HOMOGENEÏTZACIÓ DE CRITERIS. SEGUIMENT CORPORATIU
Amb independència i complementàriament al que s’especifica en aquest plec, els Serveis Tècnics de
l’IMHAB vetllaran per què el desenvolupament del contracte es faci de forma homogènia, i a tal fi podrà
requerir a l’adjudicatari la presentació d’informes de la seva gestió, en el format i tractament informàtic
que es determini. En tot cas, es preveu un informe anual a la Gerència de l’IMHAB i un al finalitzar cada
una de les obres amb el resum de les activitats de la mateixa.
9. SUPORT CORPORATIU
L’adjudicatari podrà tenir accés a les dades tècniques, programes de treball, etc., per planificar les seves
activitats.
10. INSPECCIÓ PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA.
Independentment de les prescripcions tècniques concretes dels treballs, els aspectes referents a la
coordinació de la contracta, així com els criteris i les decisions objecte d'aquest contracte, seran
establerts pels Serveis Tècnics de l’IMHAB. Els Serveis Tècnics de l’IMHAB podran supervisar i
inspeccionar els serveis realitzats en base a aquest contracte.

Georgina Torres Costa
Departament Projectes i Obres
Vist i plau

Joan Carles Melero Sánchez
Director dels Serveis Tècnics
Barcelona, 30 de juny de 2022

Olga Barrabés Carrera
Cap Departament Projectes i Obres
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ANNEX 1 - PREUS ASSAIGS MATERIALS (BANC DE PREUS)
CODI

U

DESCRIPCIÓ

PREU

FORMIGONS
F-01

F-02

F-03

F-04

F-05

F-06

F-07

u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons les normes UNE 83300:1984, UNE 83301:
1991, UNE 83303:1984, UNE 83304:1984 I UNE 83313:1990, inclosa
recollida i transport de les provetes al laboratori a les 24 h de la seva
elaboració, realització d'informes i tramesa dels mateixos amb copia a la
Propietat, Direcció Facultativa, OCT i Constructora.

75,35 €

u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons les normes UNE 83300:1984, UNE 83301: 1991, UNE
83303:1984, UNE 83304:1984 I UNE 83313:1990, inclosa recollida i
transport de les provetes al laboratori a les 24 h de la seva elaboració,
realització d'informes i tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat,
Direcció Facultativa, OCT i Constructora.

89,47 €

u Extracció amb sonda rotativa de 75 mm de diàmetre i 220 mm de llargària,
tall, recapçament i assaig a compressió d'una proveta testimoni de
formigó endurit, segons la norma UNE 83302: 1984, inclosa la realització
d'informes i tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat, Direcció
Facultativa, OCT i Constructora.

120,00 €

u Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de 75
mm de diàmetre i 220 mm de llargària, amb morter sintètic de resines
epoxi.

26,77 €

u Extracció amb sonda rotativa de 100 mm de diàmetre i 250 mm de
llargària, tall, recapçament i assaig a compressió d'una proveta testimoni
de formigó endurit, segons la norma UNE 83302: 1984, inclosa la
realització d'informes i tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat,
Direcció Facultativa, OCT i Constructora.

135,00 €

u Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de 100
mm de diàmetre i 350 mm de llargària, amb morter sintètic de resines
epoxi 50)

39,89 €

u Jornada i desplaçament d'analista i equip per a realitzar reconeixement
escleromètric en elements de formigó endurit, mínim 70 punts en 14
elements diferents (índex de rebot), per a estudi de la qualitat de formigó
endurit, segons la norma UNE 83307: 1986, inclosa la realització
d'informes i tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat, Direcció
Facultativa, OCT i Constructora.

690,00 €

F-08

F-09
F-10
F-11

P-01

P-02

P-1-2

u 1/2 Jornada i desplaçament d'analista i equip per a realitzar
reconeixement escleromètric en elements de formigó endurit, mínim 40
punts en 9 elements diferents (índex de rebot), per a estudi de la qualitat
de formigó endurit, segons la norma UNE 83307: 1986, inclosa la
realització d'informes i tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat,
Direcció Facultativa, OCT i Constructora.
u Determinació de la consistència d'un formigó mitjançant cono d'Abrams.
u Determinació del mòdul d’elasticitat (Young). S/UNE 22950-3:1990
Extracció de testimonis de formigó de diàmetre entre 75 i 100 mm i una
u
longitud màxima de 250 mm. S/UNE-EN 1250-1:2001
PANTALLES I PILOTS

286,64 €
90,00 €

u Jornada per a realitzar assaig d'integritat estructural en pilons, utilitzant el
mètode sònic (martell de ma), segons la norma ASTM D 5882-00,
(rendiment entre 31 i 40 pilons assajats / jornada), inclosa la realització
d'informes, amb indicació de: Descripció dels aparells utilitzats, dades de
l'obra i localització dels pilons assajats adjuntant croquis o plànol, data de
la realització dels assaig, resum de l' estratificació geotècnica, tipologia
dels pilots assajats amb indicació del diàmetre, longitud, sistema
constructiu, edat del formigó i empalmes o incidències duran la
construcció, i tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat, Direcció
Facultativa, OCT i Constructora.

990,00 €

u 1/2 Jornada per a realitzar assaig d'integritat estructural en pilons,
utilitzant el mètode sònic (martell de ma), segons la norma ASTM D 588200, (rendiment fins a 25 pilons assajats /1/2 jornada), inclosa la realització
d'informes, amb indicació de: Descripció dels aparells utilitzats, dades de
l'obra i localització dels pilons assajats adjuntant croquis o plànol, data de
la realització dels assaig, resum de l' estratificació geotècnica, tipologia
dels pilots assajats amb indicació del diàmetre, longitud, sistema
constructiu, edat del formigó i empalmes o incidències duran la
construcció, i tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat, Direcció
Facultativa, OCT i Constructora.

550,00 €

u Assaig d'integritat estructural en pilons, utilitzant el mètode sònic (martell
de ma), segons la norma ASTM D 5882-00, ), inclosa la realització
d'informes, amb indicació de: Descripció dels aparells utilitzats, dades de
l'obra i localització dels pilons assajats adjuntant croquis o plànol, data de
la realització dels assaig, resum de l' estratificació geotècnica, tipologia
dels pilots assajats amb indicació del diàmetre, longitud, sistema
constructiu, edat del formigó i empalmes o incidències duran la
construcció, i tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat, Direcció
Facultativa, OCT i Constructora.
Mínim facturable 10 assajos per desplaçament a l’obra.

P-03

410,00 €
33,85 €

u Jornada per a realitzar assaig d'integritat estructural en pantalles,
utilitzant el mètode ultrasònic ´´CROS-HOLE´´, segons les normes NF P 94160-1 i ASTM D 6760-02, inclosa la realització d'informes, amb indicació
de: Descripció dels aparells utilitzats, dades de l'obra i localització de les

35,00€

990,00 €
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pantalles assajades adjuntant croquis o plànol amb indicació i nombre dels
tubs, data de la realització dels assaig, resum de l' estratificació
geotècnica, tipologia de les pantalles assajades amb indicació del tamany,
longitud, sistema constructiu, edat del formigó i empalmes o incidències
duran la construcció, i tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat,
Direcció Facultativa, OCT i Constructora.
P-04

P-03-04

u 1/2 Jornada per a realitzar assaig d'integritat estructural en pantalles,
utilitzant el mètode ultrasònic ´´CROS-HOLE´´, segons les normes NF P 94160-1 i ASTM D 6760-02, inclosa la realització d'informes, amb indicació
de: Descripció dels aparells utilitzats, dades de l'obra i localització de les
pantalles assajades adjuntant croquis o plànol amb indicació i nombre dels
tubs, data de la realització dels assaig, resum de l' estratificació
geotècnica, tipologia de les pantalles assajades amb indicació del tamany,
longitud, sistema constructiu, edat del formigó i empalmes o incidències
duran la construcció, i tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat,
Direcció Facultativa, OCT i Constructora.

550,00 €

u Assaig d'integritat estructural en pantalles, utilitzant el mètode ultrasònic
´´CROS-HOLE´´, segons les normes NF P 94-160-1 i ASTM D 6760-02,
inclosa la realització d'informes, amb indicació de: Descripció dels aparells
utilitzats, dades de l'obra i localització de les pantalles assajades adjuntant
croquis o plànol amb indicació i nombre dels tubs, data de la realització
dels assaig, resum de l' estratificació geotècnica, tipologia de les pantalles
assajades amb indicació del tamany, longitud, sistema constructiu, edat
del formigó i empalmes o incidències duran la construcció, i tramesa dels
mateixos amb copia a la Propietat, Direcció Facultativa, OCT i
Constructora.
Mínim facturable 2 assajos per desplaçament a l’obra.

180,00€

SOLDADURES
S-01

S-02

u Jornada i desplaçament d'analista i equip per a realitzar inspeccions de
soldadures mitjançant líquids penetrants, partícules magnètiques o
ultrasons, (amb un mínim 18 unitats inspeccionades), segons les normes
UNE-EN 13018: 2001, UNE-EN 571-1: 1997, UNE 14612: 1980, UNE-EN
1290: 1998, UNE-EN 1714: 1998, inclosa l'elaboració d'informes, segons
les normes UNE-EN ISO 6520-1: 1999, UNE-EN 1289: 1998, UNE-EN 1291:
1998 i UNE-EN 1712: 1998, i tramesa dels mateixos amb copia a la
Propietat, Direcció Facultativa, OCT i Constructora.
u 1/2 Jornada i desplaçament d'analista i equip per a realitzar inspeccions
de soldadures mitjançant líquids penetrants, (amb un mínim 11 unitats
inspeccionades), segons les normes UNE-EN 13018: 2001, UNE-EN 571-1:
1997, UNE 14612: 1980, UNE-EN 1290: 1998, UNE-EN 1714: 1998, inclosa
l'elaboració d'informes, segons les normes UNE-EN ISO 6520-1: 1999,
UNE-EN 1289: 1998, UNE-EN 1291: 1998 i UNE-EN 1712: 1998, i tramesa

550,86 €

294,97 €

dels mateixos amb copia a la Propietat, Direcció Facultativa, OCT i
Constructora.

S-03

S-04

u Jornada i desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaig no
destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel·lícula de
10x40 cm i classificació, (amb un mínim 12 unitats inspeccionades), segons
les normes UNE-EN 12517: 1998 i UNE-EN 1435: 1998, inclosa l'elaboració
d'informes, i tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat, Direcció
Facultativa, OCT i Constructora.

965,00 €

u 1/2 Jornada i desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaig no
destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel·lícula de
10x40 cm i classificació, (amb un mínim 6 unitats inspeccionades), segons
les normes UNE-EN 12517: 1998 i UNE-EN 1435: 1998, inclosa l'elaboració
d'informes, i tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat, Direcció
Facultativa, OCT i Constructora.

520,00€

ACER
A-01

A-02

A-03

A-04

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer,
per a armar formigons, segons la norma UNE 36068, inclosa l'elaboració
u
d'informes, i tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat, Direcció
Facultativa, OCT i Constructora.

34,27 €

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer, per a armar
formigons, segons la norma UNE 36068, inclosa l'elaboració d'informes, i
u
tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat, Direcció Facultativa, OCT
i Constructora.

18,71 €

Assaig de doblegament - desdoblegament d'una proveta d'acer, per a
armar formigons, segons la norma UNE 36068, inclosa l'elaboració
u
d'informes, i tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat, Direcció
Facultativa, OCT i Constructora.

38,72 €

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer, per a
u armar formigons, segons la norma UNE 7474-1: 1992, inclosa l'elaboració
d'informes, i tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat, Direcció
Facultativa, OCT i Constructora.

68,80 €
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Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció,
límit elàstic, allargament de ruptura i doblegament -desdoblegament
d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat, per a
u
armar formigons, segons la norma UNE 36065 EX, inclosa l'elaboració
d'informes, i tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat, Direcció
Facultativa, OCT i Constructora.

68,80 €

Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla
u electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-2: 2003.

49,90 €

A-07

u Desplaçament a obra per a recollida de mostres.

40,00 €

A-08

Assaig complert de malla electrosoldada, incloent: Tracció (2 diàmetres).
u Doblegat (2 diàmetres). Determinació de les característiques
geomètriques (2 diàmetres). Arrencament de nus.

A-05

A-06

285,27 €

A-09

Determinació de la composició química i la soldabilitat d’ una mostra d’
u acer mitjançant espectrofotòmetre segons UNE EN 10025-1:2006. Inclou
mecanitzat.

225,00€

A-10

Determinació de la resistència a tracció en perfils laminats s/ UNE EN ISO
u 6892-1:2010. Independentment del gruix. Inclou el mecanitzat de la
mostra mitjançant fresat.

160,00€

A-11

u

Determinació de la duresa Brinell sobre una mostra d’ acer laminat segons
UNE EN ISO 6506-1:2006. Part 1.

67,00€

A-12

Determinació de l’assaig a flexió per xoc o absorció d’ energia, a
u temperatura ambient amb el con pèndul Charpy s/ UNE EN 10025-1:2004
y UNE EN ISO 148-1:2011. Part 1. Inclou mecanitzat.

225,00€

TERRES
T-01

T-02

T-03

u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103101: 1995, inclosa l'elaboració d'informes, i tramesa dels
mateixos amb copia a la Propietat, Direcció Facultativa, OCT i
Constructora.

26,12 €

u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1, inclosa l'elaboració d'informes, i tramesa dels
mateixos amb copia a la Propietat, Direcció Facultativa, OCT i
Constructora.

26,12 €

u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons les normes UNE 103103: 1994 i UNE 103104: 1993,
inclosa l'elaboració d'informes, i tramesa dels mateixos amb copia a la
Propietat, Direcció Facultativa, OCT i Constructora.

25,78 €

T-04

T-05

T-06

T-07

T-8

T-9

T-10

T-11

T-12
T-13
T-14

u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204:
1993, inclosa l'elaboració d'informes, i tramesa dels mateixos amb copia a
la Propietat, Direcció Facultativa, OCT i Constructora.

33,37 €

u Assaig de piconatge pel mètode del Próctor normal d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103500: 1994, inclosa l'elaboració d'informes, i
tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat, Direcció Facultativa, OCT
i Constructora.

74,00 €

u Assaig de piconatge pel mètode del Próctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501: 1994, inclosa l'elaboració d'informes, i
tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat, Direcció Facultativa, OCT
i Constructora.

75,62 €

u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor
normal, a tres punt, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502:
1995, inclosa l'elaboració d'informes, i tramesa dels mateixos amb copia a
la Propietat, Direcció Facultativa, OCT i Constructora.

112,00 €

u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor
modificat, a tres punt, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502:
1995, inclosa l'elaboració d'informes, i tramesa dels mateixos amb copia a
la Propietat, Direcció Facultativa, OCT i Constructora.

120,00 €

u Assaig de determinació de la densitat "in situ" pel mètode de l'arena,
segons la norma UNE 103503: 1995.

29,25 €

u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 05 (mínim 10
determinacions per desplaçament), inclosa l'elaboració d'informes, i
tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat, Direcció Facultativa, OCT
i Constructora.

18,00 €

u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons
la norma NLT 357, inclosa l'elaboració d'informes, i tramesa dels mateixos
amb copia a la Propietat, Direcció Facultativa, OCT i Constructora.

93,70 €

u Desplaçament a obra d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa
de mostres.

77,40 €

u Desplaçament a obra d'analista, tècnic i equip per a realitzar assaigs de
prova de càrrega o extracció de provetes testimoni.

127,80 €

u Determinació del Contingut de Guixos d’una mostra de sòl, segons

NLT 115/99.

43,00 €

T-15

u Assaig de col·lapse en sols, segons norma NLT-254/99.

80,00 €

T-16

u Assaig de inflament lliure sobre mostra de sòl, segons UNE 103601:1996

80,00€

T-17

u Determinació del Contingut de Sals Solubles d’una mostra de sols, segons
NLT 114/99.

29,00€
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T-18
T-19
T-20
T-21
T-22
T-23
T-24

u Determinació quantitativa de la presència de sulfats solubles de mostra de
sòl, segons UNE 103201:1996.

42,00€

u Anàlisi a laboratori segons paquet RD 9/2005 + metalls Catalunya. Inclou
la recollida de mostres i emissió d’informe.

840,00€

u Anàlisi a laboratori de la discriminació del TPH. Inclou la recollida de
mostres i emissió d’informe.

495,00 €

u Caracterització terres amb residus amb laboratori homologat EC-RES.
Mostreig i informe

1.780,00 €

u Caracterització terres amb residus amb laboratori homologat EC-RES.
Presa de mostres addicionals.

840,00€

u Caracterització terres amb residus amb laboratori homologat EC-RES.
Anàlisi inerte.

975,00€

u Caracterització terres amb residus amb laboratori homologat EC-RES.
Assaig de percolació.

700,00€

MAONS
M-01

M-02

M-03

M-04

M-05

M-06

u Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma d'una
mostra de sis maons ceràmics, segons la norma UNE 67030: 1985 i ERR,
inclosa la realització d'informes, i tramesa dels mateixos amb copia a la
Propietat, Direcció Facultativa, OCT i Constructora.

87,00 €

u Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de tres maons ceràmics,
segons la norma UNE 67027: 1984, inclosa la realització d'informes, i
tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat, Direcció Facultativa, OCT
i Constructora.

52,90 €

u Assaig d'eflorescència d'una mostra de cinc maons ceràmics més un maó
de contrast, segons la norma UNE 67029: 1995 EX, inclosa la realització
d'informes, i tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat, Direcció
Facultativa, OCT i Constructora.

70,00 €

u Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de deu maons ceràmics,
segons la norma UNE 67028: 1997 EX, inclosa la realització d'informes, i
tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat, Direcció Facultativa, OCT
i Constructora.

314,30 €

u Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis maons
ceràmics, segons la norma UNE-EN 772-1: 2001, inclosa la realització
d'informes, i tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat, Direcció
Facultativa, OCT i Constructora.

168,80 €

u Determinació de la succió d'una mostra de tres maons ceràmics, segons la
norma UNE-EN 772-11: 2001, inclosa la realització d'informes, i tramesa
dels mateixos amb copia a la Propietat, Direcció Facultativa, OCT i
Constructora.

71,70 €

M-07

u Determinació de la massa d'una mostra de sis maons ceràmics, segons la
norma UNE 67019: 1993, inclosa la realització d'informes, i tramesa dels
mateixos amb copia a la Propietat, Direcció Facultativa, OCT. i
Constructora.

M-08

u Determinació d'inclusions calcàries, segons la norma UNE 67039: 1993.

M-09

u Desplaçament a obra per a recollida de mostres.

M-10

u Productes ceràmics d’argila cuita. Assaig d’expansió per humitat, s/UNE
67036:1999.

35,80 €
102,76 €
40,00 €
170,98 €

PARAMENTS EXTERIORS
PE-01

PE-02

PE-03

PE-04

PE-05

PE-06
PE-07

PE-08

u Jornada i desplaçament d'analista i equip per a realitzar proves
d'estanquitat de façana i finestra, pel mètode de ruixament directe i
escorriment d'aigua durant un període de quaranta minuts per sector,
s'executarà un màxim de 4 sectors de façana per cada jornada, incloent la
realització d'inspecció i informe final, i tramesa dels mateixos amb copia a
la Propietat, Direcció Facultativa, OCT i Constructora.

618,00 €

u 1/2 Jornada i desplaçament d'analista i equip per a realitzar proves
d'estanquitat de façana i finestra, pel mètode de ruixament directe i
escorriment d'aigua durant un període de quaranta minuts per sector,
s'executarà un màxim de 2 sectors de façana per cada 1/2 jornada,
incloent la realització d'inspecció i informe final, i tramesa dels mateixos
amb copia a la Propietat, Direcció Facultativa, OCT i Constructora.

350,00 €

u Determinació de la permeabilitat a l'aire i classificació d'una finestra o
balconera, segons les normes UNE-EN 1026 i UNE-EN 12207, incloent la
realització d'inspecció i informe final, i tramesa dels mateixos amb copia a
la Propietat, Direcció Facultativa, OCT i Constructora.

1.342,00 €

u Determinació de l'estanquitat a l'aigua i classificació d'una finestra o
balconera, segons les normes UNE-EN 1027 i UNE-EN 12208, incloent la
realització d'inspecció i informe final, i tramesa dels mateixos amb copia a
la Propietat, Direcció Facultativa, OCT i Constructora.

1.342,00 €

u Determinació de la resistència al vent i classificació d'una finestra o
balconera, segons les normes UNE-EN 12211 i UNE-EN 12210, incloent la
realització d'inspecció i informe final, i tramesa dels mateixos amb copia a
la Propietat, Direcció Facultativa, OCT i Constructora.

1.342,00 €

u ½ Jornada o fracció per al control del parell de collament dels cargols
d’ancoratge del prefabricat de façana.

535,66 €

u Assaig a tracció de cargol d’ancoratge del prefabricat de façana fins a
arrencament, inclosa la preparació d’accessoris per a la realització d’assaig
“in situ”.

630,00€

u Baranes. Mètodes d’assaig. Assaig Dinàmic d’impacte de cos tou de grans
dimensions en baranes, s/UNE 85238-5,2:1991.

436,54 €
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PE-09

PE-10

u Assaig Dinàmic d’impacte de cos tou de grans dimensions en baranes,
seguint la metodologia descrita en la norma UNE 85238-5,2:1991,
desviant-nos de l’esmentada normativa en l’apartat 9,2,3,1,1,6.
u Unitat d’assaig estàtic tracció de components metàl·lics de suspensió i
connexió de sostres suspesos, segons UNE-EN 13964:2006 ARTICLE 5,3,2.

735,00 €
220,00 €

REVESTIMENTS
RE-01

RE-02

RE-03

Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra de rajoles
u ceràmiques o de gres. Aquest preu inclou dues visites de mitja jornada o
fracció i l'informe de resultats.

304,14 €

u Determinació de l'aspecte superficial d'una mostra de rajoles ceràmiques
o de gres.

140,83 €

u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de rajoles
ceràmiques o de gres.

134,69 €

RE-04

u Determinació de l'absorció d'aigua en rajoles ceràmiques.

RE-05

Determinació de la resistència als productes domèstics de neteja, a l'àcid
u cítric i als additius per a aigua de piscines, d'una mostra de rajoles
ceràmiques o de gres.

RE-06

u Determinació de la resistència al impacte d'una mostra de rajola ceràmica.

RE-07

u

Determinació de les característiques dimensionals d'una mostra de rajoles
ceràmiques o de gres.

151,73 €

147,99 €
55,13 €
140,83 €

PINTURES
PI-01

PV-01

PV-02

u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un
element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (mínim 20
determinacions per desplaçament), inclosa la realització d'informes.
PAVIMENTS
u
Determinació en laboratori, del coeficient de resistència al lliscament d'un
paviment, segons la norma UNE-EV 12633:2003, incloent la realització
d'inspecció i informe final, i tramesa dels mateixos amb copia a la
Propietat, Direcció Facultativa, OCT i Constructora.
u
1/2 Jornada i desplaçament d'analista i equip per a realitzar proves "in
situ", de determinació del coeficient de resistència al lliscament d'un
paviment, segons la norma UNE-EV 12633:2003, incloent la realització
d'inspecció i informe final, i tramesa dels mateixos amb copia a la
Propietat, Direcció Facultativa, OCT i Constructora.

14,00 €

195,00 €

475,00 €

PV-03

u

Desplaçament a obra d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa
de mostres.

40,00 €
63,03 €

PV-04

u Determinació de les característiques geomètriques.

PV-05

u Assaig de resistència a flexió

113,71 €

PV-06

u Desgast per abrasió

135,00 €

PV-07

u Determinació absorció d'aigua

PV-08

u

FE002

u

FE006

u

INT-01

u

Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de peces de panot,
terratzo o llamborda de formigó.
COBERTES
Verificació de prova d'estanqueïtat per inundació en cobertes. El preu
inclou dues visites de mitja jornada o fracció i l'informe de resultats. Els
mitjans auxiliars i l'aigua per a la realització de l'assaig seran a càrrec del
peticionari.
Verificació de prova d'estanqueïtat per aspersió en cobertes. El preu inclou
tres visites de mitja jornada o fracció i l'informe de resultats. Els mitjans
auxiliars i l'aigua per a la realització de l'assaig seran a càrrec del
peticionari.
INSTAL·LACIONS
Prova funcionament instal·lació lampisteria, incloent aprovació de
valvuleria, escalfadors, aixetes, desaigües, proves de pressió interior i
estanquitat. Funcionament general de la instal·lació. L'habitatge disposarà
d'escomesa.
Comprovació de les instal·lacions de sanejament i sanitaris, incloent
elaboració de l'informe final. Per habitatge.

INT-02

u

INT-03

Prova de funcionament de la instal·lació elèctrica, incloent aprovació de
u tot tipus de quadres elèctrics, conductors, aïllament, dispositius de tall i
protecció, presa a terra, funcionament general. Per habitatge.

61,61 €
71,09 €

608,28 €

1.013,80 €

71,30 €
25,03 €

71,30 €

INT-04

u Prova d'estanqueïtat d’instal·lació de calefacció per habitatge.

35,42 €

INT-05

Comprovació estadística de la instal·lació de telecomunicacions amb
u l’instal·lador, incloent comprovació del senyal, funcionament general de la
instal·lació. Per habitatge.

38,06 €

INT-06

Prova de funcionament de la instal·lació elèctrica, incloent aprovació de
u tot tipus de quadres elèctrics, caixes de distribució, conductors i les seves
conduccions, aïllament, dispositius de tall i protecció, caixes de derivació.

INT-07

Jornada d'inspector per realitzar el control, les proves finals i l'informe
u final de les instal·lacions de sanejament, segons indicacions de plec de
control.

INT-08

u

Prova funcionament instal·lació lampisteria i aigua calenta individual,
incloent aprovació de valvuleria, suports, escalfadors, aixetes, desaigües,

427,04 €

427,04 €
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proves de pressió interior i estanquitat. Funcionament general de la
instal·lació.

Jornada d'inspector per realitzar el control, les proves finals i l'informe
final de les instal·lacions de gas, segons indicacions del plec de control.

INT-09

u

INT-10

u Mida de la resistència de posta a terra. Per jornada d'estança o fracció

INT-11

u Prova d'estanqueïtat instal·lació de gas. Per habitatge.

INT-12

Proves i mesuraments de la instal·lació de porter automàtic i TV, per
u
habitatge.

427,04 €

427,04 €
427,04 €
35,42 €
35,42 €

AÏLLAMENT ACÚSTIC
AC-01 u Control d'aïllament acústic en edifici per una EC-PCA, que compren:
Determinació de l’aïllament acústic al soroll aeri de paraments verticals de
separació entre diferent usuaris, segons la norma UNE-EN ISO 140-4:1999
(mínim dues determinacions, en separació de dos habitatges continus
diferents a determinar pel promotor)
Determinació de l’aïllament acústic al soroll aeri de paraments verticals de
separació d'estances del mateix usuari, segons la norma UNE-EN ISO 1404:1999. (mínim dues determinacions, en dos habitatges diferents a determinar
pel promotor)
Determinació de l’aïllament acústic al soroll aeri de paraments horitzontals de
separació entre diferent usuaris, segons la norma UNE-EN ISO 140-4:1999,
(mínim dues determinacions, en dos habitatges diferents a determinar pel
promotor)
Determinació d’aïllament acústic al soroll aeri en façanes, segons la norma
UNE-EN ISO 140-5:1999, (mínim dues determinacions per façana)
Determinació de l’aïllament acústic al soroll d'impactes, segons la norma UNEEN ISO 140-7:1999, (mínim dues determinacions, en dos habitatges diferents a
determinar pel promotor).
Inclosa l’elaboració d'informes, i tramesa dels mateixos amb copia a la
Propietat, Direcció Facultativa, OCT i Constructora. Aquestes determinacions
hauran de realitzar-les per una empresa homologada com a EC-PCA.

2.400,00 €

AC-02 u Determinació de l’aïllament acústic al soroll aeri d'un element vertical o
horitzontal, segons la norma UNE-EN ISO 140-4:1999, inclosa l'elaboració
d'informes i tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat, Direcció
Facultativa, OCT i Constructora. Aquestes determinacions hauran de realitzarles per una empresa homologada com a EC-PCA.

250,00 €

AC-03 u Determinació de l’aïllament acústic al soroll aeri en façanes, segons la norma
UNE-EN ISO 140-5:1999, inclosa l'elaboració d'informes i tramesa dels
mateixos amb copia a la Propietat, Direcció Facultativa, OCT i Constructora.
Aquestes determinacions hauran de realitzar-les per una empresa homologada
com a EC-PCA.

300,00 €

AC-04 u Determinació de l’aïllament acústic al soroll d'impactes, segons la norma UNEEN ISO 140-7:1999, inclosa l'elaboració d'informes i tramesa dels mateixos amb
còpia a la Propietat, Direcció Facultativa, OCT i Constructora. Aquestes
determinacions hauran de realitzar-les per una empresa homologada com a
EC-PCA.

250,00 €

AC-05 u Desplaçament a obra de tècnics i equips necessaris per a la correcta realització
d'amidaments d'aïllaments acústics, a realitzar per una EC-PCA.

120,00 €

AC-06 u ½ Jornada (4 hores) de determinacions d’assajos d’immissió d’emissors
acústics, segons indicacions de Promotor o Direcció Facultativa. Aquestes
determinacions hauran de realitzar-les per una empresa homologada com a
EC-PCA. Inclou la redacció d’informes.

350,00 €

AC-07 u 1 Jornada (8 hores) de determinacions d’assajos d’immissió d’emissors
acústics, segons indicacions de Promotor o Direcció Facultativa. Aquestes
determinacions hauran de realitzar-les per una empresa homologada com a
EC-PCA. Inclou la redacció d’informes.

700,00 €

LÀMINA IMPERMEABILITZANT
ER007 u Resistència a la calor d'una làmina bituminosa.

120,00€

Determinació de la resistència a tracció i de l'allargament a trencament d'una
mostra de làmina bituminosa.

175,00 €

ANCLATGES
Prova simple de tesat sobre anclatges. Avaluació de resultats i elaboració de
CA003 u
l'informe per 1 jornada o fracció.

618,00 €

CA007 u Prova simple d'anclatges (mitja jornada o fracció).

395,00 €

ER016 u

PROVES INCLINÒMETRES
Subministre i instal·lació de canonada inclinomètrica d'alumini anoditzat
doblement acanalada, incloent p.p. de maniguets d'unió, tap de fons i
GI002 u
protecció de cap (no inclou farcit de beurada ni perforació de sondeigs). Per
metre lineal
GI003 u

Jornada o fracció de lectura amb CGP inclonomètric, estabilitzada, cada 0,5m,
incloent pas de fals CGP treballs de gabinet i presentació de resultats.

RECOBRIMENTS IGNÍFUGS
Assaigs de medició dels recobriments ignífugs en obra. Per mitja jornada
MK023 u
d'estança o fracció.

97,20 €

972,00 €

300,53 €
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MORTERS
MR-01 u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes
prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11: 2000.

76,16 €

MR-02 u Determinació de l'adherència entre un morter de revestiment i el suport,
segons la norma UNE-EN 1015-12: 2000.

36,21 €

MR-03 u Viscositat d'una beurada de ciment pel mètode del cono de Marsh.
Assaig d'estabilitat de la injecció, amb determinació del traspuament i reducció
MR-4 u
de volum.
Determinación del contingut d’aire d’una mostra de morter fresc S/UNE-EN
MR-5 u
1015-7:1999
Determinació de la capacitat de retenció d’aigua d’una mostra de morter fresc
MR-6 u S/UNE 83816:1993 EX
AMIANTS

44,68 €
59,08 €
157,58 €
135,61 €

AM-01 u Presa de mostres per a la detecció d'amiant, segons la norma NTP 632 i NTP
158.

130,00 €

AM-02 u Determinació qualitativa de les fibres d'amiant mitjançant difracció de raigs X
(DRX) o microscòpia electrònica.

2.054,00€

LLODS BENTONÍTICS
EM003 u Viscositat d'una beurada de ciment pel mètode del cono de Marsh.
EM010 u Determinació del ph d'un llot bentonític, amb paper indicador.
EM011 u Determinació de la densitat d'una mostra de llot bentonític.
EM028 u Contingut de sorra d'un llot.

44,68 €
20,32 €
37,60 €
74,16 €

ANÀLISIS QUÍMIC AIGUA (inclou desplaçaments)
QQ1

u Determinació del pH UNE-7324/71

QQ2

u Contingut de clorurs UNE-7178/

QQ3

u Determinació de la conductivitat d'una mostra d'aigua i/o additiu

QQ4

u

QQ5

Determinació del contingut d'armoni (NH4) d'una mostra d'aigua per a pastar
morters i formigons

u Determinació de DQO en la mostra d'aigua i/o additiu

11,42 €
45,00 €
11,42 €

53,72 €
49,17 €

QQ6

u Matèria en suspensió

QQ7

u Lectura de nivells freàtics, PH, temperatura i conductivitat

34,02 €
150,00 €

Analítica de l’aigua freàtica, per laboratori habilitat com a entitat
col·laboradora de medi ambient. Inclosos com a mínim els següents
paràmetres:

QQ8

u

Qualitat de l’aigua. Determinació de la conductivitat elèctrica, segons UNE-EN
27888:1994 (setmanal).
Assaigs en una mostra d’aigua freàtica:
*mes
*DQO
QQ10 u *sals solubles
*MI
*NT
*PT
QQ9

u

327,00€

10,37€

235,00€
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(nota: en cas de ser necessari realitzar els assaigs amb urgència, s’aplicaria un
augment del 25% sobre el preu establert).
Determinacions analítiques efectuades sobre la base de metodologies EPA
QQ11 u (SW-846) equivalents a metodologies Fe, Mn, Cr total, B, Ni, As, Hg, Pb,
tricloroetilè, percoloretilè (bimensual).
QQ12 u NO3, HCO3, CO3, Na, K, Ca, Mg, NH4, NO2, TOC, Fosfats, DBO, DQO (semestral)

AÏLLAMENT TÈRMIC I HERMETICITAT
1 Jornada (8 hores) d’ Inspecció termografica de l’envolupant tèrmica dels
habitatges conforme Normes ISO 6781 i EN 13187. Prestacions tèrmiques
ATH1 u d’edificis. Detecció qualitativa d’irregularitats en tancaments, aïllament
interior i de façanes dels edificis. Mètodes d’infraroig. S’inclou elaboració
d’informe.
½ Jornada (4 hores) d’ Inspecció termografica de l’envolupant tèrmica dels
habitatges conforme Normes ISO 6781 i EN 13187. Prestacions tèrmiques
ATH2 u
d’edificis. Detecció qualitativa d’irregularitats en tancaments aïllament interior
i de façanes d’edificis. Mètodes d’infraroig. S’inclou elaboració d’informe.
Desplaçament a obra de tècnics i equips necessaris per a la correcta realització
ATH3 u
dels assaigs d’hermeticitat i infiltracions
1 Jornada (fins a 8 hores) Assajos d’hermeticitat i permeabilitat a l’aire en
edificis (Blower Door), segons norma ISO9972:2019. Mètode de pressurització
mitjançant ventilador. Càlcul de permeabilitat a l’aire de q50 amb un
diferencial de pressió de 50 Pa, i paràmetre n50 de relació del canvi d’aire,
igualment amb un diferencial de pressió de 50Pa, en habitatges amb una
superfície útil de fins 100 m2 útil.
ATH4 u Inclou detecció d’infiltracions mitjançant termografia infraroja en l’interior de
l’habitatge, comprovació d’infiltracions amb màquina de generació de fums i
redacció d’informe final de resultats.
En el informe s’haurà d’incloure les propostes de millores de l’hermeticitat dels
punts on es localitzin els possibles defectes.
Una setmana abans de l’assaig, s’hauran de donar les indicacions necessàries
a la constructora de la preparació dels habitatges.
1/2 Jornada (fins a 4 hores) Assajos d’hermeticitat i permeabilitat a l’aire en
edificis (Blower Door), segons norma ISO9972:2019. Mètode de pressurització
mitjançant ventilador. Càlcul de permeabilitat a l’aire de q50 amb un
diferencial de pressió de 50 Pa, i paràmetre n50 de relació del canvi d’aire,
igualment amb un diferencial de pressió de 50Pa, en habitatges amb una
ATH5 u superfície útil de fins 100 m2 útil.
Inclou detecció d’infiltracions mitjançant termografia infraroja en l’interior de
l’habitatge, comprovació d’infiltracions amb màquina de generació de fums i
redacció d’informe final de resultats.
En el informe s’haurà d’incloure les propostes de millores de l’hermeticitat dels
punts on es localitzin els possibles defectes.

271,00€
275,00€

375,00€

250,00€

150,00€

725,00€

575,00€

Una setmana abans de l’assaig, s’hauran de donar les indicacions necessàries
a la constructora de la preparació dels habitatges.

FUSTA
FU1

FU2
FU3

Assaig de determinació del contingut d’humitat segons la norma UNE-EN
13183-3 i Assaig de determinació de les toleràncies dimensionals d’estructures
u
de fusta segons la norma UNE-EN 14080. ½ jornada de treball in situ a
Barcelona.
Assaig de comprovació de les penetracions i retencions dels tractaments
u
protectors de la fusta
Assaig de qualitat d'encolat mitjançant l’assaig de delaminació de les línies de
u cola de deu provetes de panell CLT segons la norma UNE-EN 16351. Provetes
de 100×100 mm i el gruix del panell.

FU4

u Assaig de comprovació de l’emissió de formaldehído segons UNE-EN 717-1

FU5

u

FU6

u

FU7

u

FU8

u

FU9

u

FU10

U Control documental del material recepcionat

Determinació de les toleràncies dimensionals de la fusta laminada encolada,
segons la norma UNE-EN 14080
Determinació de la força de collament (´´parell de collament´´) d'una unió
cargolada, per a les unions cagolades. ½ jornada o fracció
Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues , control
d’execució. ½ jornada o fracció
Assaigs de resistència a flexió de les unions dentades en elements de fusta
segons la norma UNE-EN 408. Provetes con una longitud de 19 veces el gruix
de la peça.
Assaig de determinació de la resistència a l'esforç tallant d’una línia de cola
Preparació de l’assaig de determinació de la resistència a l'esforç tallant per
línia de cola

1200,00€

115,00€
525,00€
625,00€
75,00€
295,00€
295,00€
190,00€

225,00€
150,00€

Tots els assajos inclouen un acta o informe amb els resultats
BARANES
Assaig estàtic horitzontal cap a l’exterior d’una barana, segons norma UNE
u 85238:91, apartat 9.1.1. Anàlisi de deformacions residuals i verificació
compliment de CTE DB SUA i CTE DB SE-AE

488,92€

VA1

u Jornada d’aixecament documental de cales amb posterior informe

675,00€

VA2

u Mitja jornada d’aixecament de cales amb posterior informe

425,00 €

BA1

VARIS
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NOTES GENERALS PER APLICAR A TOTS ELS ASSAJOS
-

Totes les partides inclouen un acta o informe dels resultats, on inclogui si és apte o no l’assaig
realitzat.
Les ½ jornades son de 4 hores de permanència en obra.
Les jornades complertes son de 8 hores de permanència en obra.
En cas de jornades, ½ jornades i preus unitaris d’un mateix assaig, es certificarà l’opció més
avantatjosa pel promotor.
Les certificacions per obra dels assaigs realitzats, inclouran els codis de les partides d’aquest
banc de preus, a banda podran portar els codis de les partides del contractista.

