PLEC DE CONDICIONS

8614 PLEC CONDICIONS

PLEC DE CONDICIONS.
DEFINICIÓ I NORMES DE APLICACIÓ GENERAL
El present Projecte té per objecte la realització, fins la seva total execució, de
totes les obres que es detallen en els documents integrants del mateix i que es
representen en els plànols adjunts, la construcció de les quals se subjectarà a les
prescripcions contingudes en el present Plec Particular i a les instruccions del Tècnic
Director de les Obres, a qui correspon la interpretació autoritzada d'aquells i qui
resoldrà les dificultats de detall que puguin presentar-se.
Com a norma general, es consideraran d'aplicació les disposicions que a
continuació s'enumeren:
- Código Técnico de la Edificación, aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de
març (BOE núm. 74 de 28 de març de 2006).
- Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. R.D.
215/2006, de 17/03/2006 (BOE 28/03/2006).
- Instrucció del Formigó Estructural (EHE), aprovada per Reial Decret 2661/1988
d'11 de setembre, BOE del 13 de gener de 1999.
- Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón preparado EH-PRE-72,
R.D. 2661/1998 d’11 de desembre, BOE del 13 de gener de 1999.
- Norma de construcción sismorresistente (NCSR-02) aprovada per Reial Decret
997/2002 de 27 de setembre, (BOE 11-10-2002)
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament a
Poblacions, aprovat per Ordre del 15-9-86 (BOE 23-9-86).
- N.T.E. Normes tecnològiques de l'edificació.
- Instrucció per a la Recepció de Ciments, RC-97.
- Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes
dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. D120/1992 del
departament d'Indústria i Energia (DOG: 12/6/92) Modificacions(DOG:25/9/92).
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament a
Poblacions, aprovat per Ordre del 15-9-86 (BOE 23-9-86).
- Recomanacions per la construcció de clavegueram de la corporació metropolitana
de Barcelona.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'abastament
d'aigües. Aprovat (BOE: 30610/74).
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT (Real Decret 842/2002, de 2 d’agost de 2002), així com les
modificacions que del Reglament i/o Instruccions estiguin en vigor en el moment de
la realització dels treballs.
- Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión. D.3151/68 (BOE: 8/3/69).
- Reglamento de verificaciones y regularidad en el suministro de energía. D.12/3/54
(BOE: 15/4/54 modif BOE: 6/6/86).
- Normativas particulares de las compañias concesionarias de servicios (agua,
electricidad, telefono y gas).
- Normes declarades de compliment obligatori per ordre ministerial del 5 de juliol
de1967 i l'11 de maig de 1971, normes esmentades als documents contractuals i,
complementàriament, la resta de les normes UNE.
- Plec general de condicions per a la fabricació, el transport i el muntatge de
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canonades de formigó de l'associació tècnica de derivats del ciment.
- Normatives particulars de les corporacions locals.
- Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIE-AEM-2 referentes a grúas torre
desmontables para obras, R.D. 836/2003 de 27 de juny (BOE 17/07/2003 i BOE
23/01/2004).
- Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIE-AEM-4 referentes a grúas móviles
autopropulsadas, R.D. 837/2003 de 27 de juny (BOE 17/07/2003).
- Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales,
aprovat per Reial Decret 2267/2004 de 03/12/2004 (BOE 17/12/204 i 05/03/2005)
- Promoció i de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Llei 20/1991
del Departament de Benestar Social, 25-11-91 (DOG: 4/12/91).
- Desplegament de la llei 20/1991 sobre promoció d'accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques. Aprovació codi d'accessibilitat. Decret 135/95 de 24-031995.
- Supressió de barreres arquitectòniques. D.100/184 del Departament de Sanitat i
seguretat Social, 10/4/84 (DOG: 18/4/84).
- Supressió de barreres arquitectòniques als espais públics i en els projectes i obres
d'urbanització. Circular de Departament de Sanitat y Seguretat Social (1982).
- RC-88 Pliego de prescripciones tecnicas generales para la recepción de cementos.
R.D. 1312/88 (BOE:4/11/88 correc 24/11/88).
- RL 88 Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de los ladrillos
cerámicos en las obras de construcción. O. 27/7/88 (BOE:3/8/88)
- Obligatoriedad de homologación de los cementos para fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefafricados. R.D. 1313/88
(BOE:4/11/88).
- RY-85 Pliego general de condiciones para recepción de yesos y escayolas en las
obras de construcción. 0. 31/5/85 (BOE:10/6/86).
- Yesos y escayolas. Hormigonación obligatoria para la construcción y
especificaciones técnicas de prefabricados y productos afines y su homologación por
el Ministerio de Industria y Energia. R.D. 1312/86 (BOE:1/7/86 correcc 7/10/86).
- Control de qualitat de l'edificació. D. 375/88 (DOG: 28/12/88 correc 13/1/89,
desplegament 24/2/89 , 11/10/89).
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.
1627/1997 , de 24 d'octubre.
- Ley de prevención de riesgos laborales. Llei 31/1997, de 8 de novembre.
- Reglamento de servicios de prevención. R.D. 39/1997, de 17 de gener.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción . R.D.
1627/1997, de 24 d’octubre.
- Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001, de 6
d’abril.
- Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico. R.D. 614/2001, de 8 de juny.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.
486/1997, de 14 d'abril.
- Disposiciones mínimas de materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo. R.D. 485/1997, de 14 d'abril.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997, de 18 de juliol.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de los
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trabajadores de equipos de protección individual. R.D. 773/1997, de 30 de maig.
- Normas para la iluminación en los centros de trabajo. O. 26/8/40 (BOE:29/8/40).
- Andamios. Reglamento general sobre seguridad e higiene en el trabajo (capítol
VII). O. 31/1/40 (BOE:3/2/40).
- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la
construcción. O.
20/5/52 (BOE:14 i 15/6/52 modif 21/12/53 Complement
1/10/63).
- Obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad e higiene en el trabajo en
los proyectos de edificación y obras publicas.
O.
28/8/70 (BOE:21/3/86)
modificació R.D. 84/90 (BOE: 25/1/91) Model de Llibre incidències (BOE: 13/10/86)
Correcció (BOE:31/10/86).
- Ordenanza de trabajo para las industrias de construcción, vidrio y ceramicas
(capitol XVI). O. 28/8/70 (BOE:5,7,8 i 9/9/70) correcció (BOE:17/10/70) Interpretació
d'articles (BOE:28/11/70 i 5/12/70).
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GENERALITATS
- El Constructor queda sotmès al compliment de les prescripcions tècniques
contingudes en aquest plec i a les ordres de la Direcció Facultativa per a la correcta
interpretació del projecte, i al compliment de les Normes d'obligada observació.
- El Constructor serà responsable de tots els accidents, danys, perjudicis i
transgressions que puguin ocórrer o sobrevenir com a conseqüència directa o
indirecta de l'execució de les obres, havent de tenir present tot allò que es determina
en la vigent Reglamentació de Seguretat i Salut en el Treball.
- Tots els treballs s'efectuaran, en general, segons les bones normes de la
construcció, atenent-se a les condicions particulars exposades anteriorment.
DISPOSICIONS GENERALS
Adscripció i Direcció de les Obres
El director facultatiu de l'obra és la persona amb titulació adequada i suficient,
directament responsable de la comprovació i vigilància de la realització correcta de
l'obra contractada
Per a executar les seves funcions podrà comptar amb col·laboradors a les
seves ordres, que duran a terme la seva tasca en funció de les atribucions derivades
de les seves titulacions professionals respectives o dels seus coneixements
específics i que s'integraran en la "Direcció d'obra" o "Direcció".
El director designat serà comunicat al contractista abans de la data de
comprovació del replanteig, i aquest director procedirà d'igual forma respecte al seu
personal col·laborador. Les variacions d'un o d'altre que s'esdevinguin durant
l'execució de l'obra seran posades en coneixement del contractista per escrit.
Funcions del Director de l'Obra
Les funcions del Director en ordre a la direcció, control i vigilància de les obres
són les següents:
- Exigir del Contractista, directament o a per mitjà del personal a les seves ordres, el
compliment de les condicions contractuals.
- Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat, o
modificacions degudament autoritzades i el compliment del programa de treballs.
- Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els corresponents Plecs de
Prescripcions deixen a la seva decisió.
- Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall.
- Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a interpretació de
plànols, condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es
modifiquin les condicions del Contracte.
- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixin el
normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitant, si és el
cas, les corresponents propostes.
- Proposar les actuacions adients per obtenir, dels Organismes oficials i dels
Particulars, els permisos i autoritzacions necessàries per a l'execució de les obres i
ocupació dels bens afectats per elles, i resoldre els problemes plantejats pels serveis
i servituds relacionats amb elles.
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- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat,
la direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs; per la qual
cosa el Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal, material i medis
de tot tipus de l'obra.
- Definir, determinar i supervisar els assajos, proves i anàlisis i demés operacions del
Control de Qualitat així com la interpretació i valoració dels resultats.
- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme al que es disposa en els
documents del Contracte.
- Revisar i aprovar, si s'escau, les Certificacions d'obra, per a la qual cosa disposarà
d'un mínim de 15 dies a partir de l'entrega d'aquestes per part del Contractista.
- Participar en les Recepcions i redactar la Liquidació, conforme a les normes legals
establertes.
El Contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva col·laboració al
Director pel normal desenvolupament de les funcions que li són encomanades.
Personal del Contractista
El contractista haurà d’instal·lar, abans de començar les obres, i mantenir
durant l'execució del contracte, una "oficina d'obra" en el lloc que consideri més
apropiat, amb conformitat del director.
El contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l'oficina d'obres sense
l'autorització prèvia del director.
El contractista haurà, necessàriament, de conservar en aquesta oficina
d'obres una copia autoritzada dels documents contractuals del projecte, les seves
modificacions, el "llibre d'ordres" i el "llibre d'incidències".
Quan el contractista, o les persones que en depenguin, incorrin en actes o
omissions que comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment
dels programes de treball, La propietat, d'acord amb el Director de l'obra podrà
exigir-li l'adopció de mesures concretes i eficaces per a aconseguir o restablir el bon
ordre en l'execució del pactat, sense perjudici de les disposicions vigents quant al
compliment dels terminis i les causes de resolució del contracte.
La Direcció de l'obra vetllarà especialment perquè les funcions de Delegat del
Contractista i la resta del seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que
ostentin la titulació requerida.
La Direcció podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap
alteració dels termes i terminis del Contracte, quan aquells no es realitzin sota la
direcció del personal facultatiu designat per als mateixos.
El Director Facultatiu podrà exigir del Contractista la designació de nou
personal facultatiu quan així resulti de les necessitats dels treballs. En els casos
d'incompliment de les ordres rebudes o de negativa a subscriure, amb conformitat o
observacions, els documents que reflecteixin el desenvolupament de les obres - com
els parts de situació, dades d'amidaments d'elements a ocultar, resultats d'assajos,
ordres de la Direcció i d'altres definits per les disposicions del Contracte o
convenients pel millor desenvolupament del mateix - es presumirà que existeix
aquell requisit.
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Ordres al Contractista
La Direcció Facultativa serà l’únic interlocutor ordinari entre la Propietat i
l'Adjudicatari. Les ordres emanades de la Superioritat jeràrquica del Director, llevat
de casos de reconeguda urgència, es comunicaran sempre al Contractista per mitjà
de la Direcció d'obra. I en els casos excepcionals esmentats, l'Autoritat promotora de
l'ordre la comunicarà a la Direcció amb la mateixa urgència.
El Contractista no podrà en cap moment atendre, sense autorització expressa
del Director, cap sol·licitud de modificació de les obres de procedència aliena a la
pròpia Direcció Facultativa. Les observacions, peticions i reclamacions que puguin
fer-li arribar altres persones que es considerin afectades per les obres les remetrà
amb la diligència requerida a la Direcció de l'obra perquè disposi el que calgui en
cada cas.
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RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA
Danys i Perjudicis
El Contractista restarà obligat a prendre les mesures d'ordre i seguretat
necessàries per a la bona marxa dels treballs.
En qualsevol cas el Contractista serà l'únic i exclusiu responsable, durant
l'execució de les obres, de tots els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes,
que pugui patir o ocasionar ell o el seu personal, a ell o a qualsevol altra persona,
servei o entitat, i assumirà en conseqüència, totes les responsabilitats que
comportin.
Evitació de contaminacions
El Contractista estarà obligat a complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar
la contaminació ambiental, sanitària i sònica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en
general, de qualsevol mena de bé públic o privat.
És obligació del Contractista el manteniment permanent en l'obra i els seus
contorns de les adequades condicions de neteja, retirant immediatament les runes,
materials no utilitzables, instal·lacions provisionals que no siguin necessàries,
limitant el temps de presència d'aplecs en obra al imprescindible, prenent cura del
seu aspecte i, en general, adoptant les mesures i executant els treballs necessaris
perquè les obres presentin, en temps sec i en temps de pluja, un aspecte compatible
amb l'ordre, la higiene i el decòrum exigible a qualsevol activitat urbana i més si
aquesta es desenvolupa en un espai públic i ostensible.
El Contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la
policia de l'obra, serà també responsable de les runes o deixalles que puguin ser
abocades per agents aliens a l'obra dintre dels dominis de la mateixa o de la seva
àrea d'influència. Cuidarà de denunciar-los i de retirar les deixalles amb la
necessària diligència per evitar la degradació generalitzada de l'indret. Només
resultarà exonerat d'aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament definit i
allunyat de la zona d'obres, aquestes s'hagin donat per acabades i la Direcció d'Obra
hagi donat el vist i plau a la forma com s'ha deixat l'indret. El Director de l'obra,
acompanyat del Contractista, realitzarà aleshores una inspecció - a la que podrà
convocar a la Policia Municipal o altra Autoritat responsable de la neteja ciutadana i, de trobar-se conforme, s'entregarà a aquesta la responsabilitat de la vigilància i el
manteniment a partir d'aquest moment.
Serveis afectats
Els Plànols i demés documentació que el Projecte incorpora relatius a
l'existència i situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i,
en general, d'instal·lacions i estructures d'obra soterrades tenen un caràcter
informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de
reclamació per mancances i/o omissions. L'Adjudicatari ve obligat a la seva pròpia
investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d'obres i serveis, plànols de
situació dels mateixos i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades
per medi dels treballs d'excavació manual necessaris. Les despeses ocasionades o
la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no
seran objecte d'abonament independent, excepció feta dels treballs de desviament,
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reposició o alteració dels serveis, que es faran pel personal de les empreses
propietàries d'aquests, negociant en cada cas el càrrec de les despeses que això
origini.
Altres despeses a càrrec del Contractista
Apart de les específicament esmentades en altres articles del present Plec de
Condicions, seran de càrrec del Contractista sempre que el Contracte no especifiqui
explícitament el contrari, les despeses següents:
- Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall així com
les respectives comprovacions.
- Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars.
- Les de lloguer o compra de terrenys i/o immobles per oficina, taller, o dipòsits de
maquinària i materials.
- De protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi,
tot complint les disposicions vigents en matèria d'emmagatzematge d'explosius i
carburants.
- Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries.
- Les de construcció, conservació i demolició i retirada de les rampes, desviaments,
accessos, camins i demés vies auxiliars.
- Les de construcció i conservació de desguassos.
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació dels mitjans necessaris
per a l'adequada senyalització o protecció de les obres que no estiguin explícitament
inclosos en el Pla de Seguretat i Salut.
- Les de subministrament, col·locació i retirada dels cartells indicatius d'obra.
- Les de retirada d'instal·lacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els
seus voltants al seu acabament.
- Les de restitució, reposició o correcció de les zones de préstecs o aplecs.
- Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instal·lacions per al
subministraments d'aigua, energia elèctrica o altres necessaris per a les obres, així
com dels seus consums.
- Les de demolició i retirada de les instal·lacions provisionals.
- Les del personal necessari per a portar a terme la vigilància de les obres.
- Les despeses ocasionades per danys a tercers.
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INICI DE LES OBRES
Inspecció de les obres
El Contractista o el seu Delegat ha d'acompanyar la Direcció durant les visites
d'inspecció de les obres.
Programa de treballs
El Contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d’una setmana a
comptar de la data de l'acta de comprovació del replanteig, el programa de treballs
ajustat al termini d'execució contractat, en el que ha de constar:
a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte,
amb expressió del volum de cada una d'elles.
b) Determinació dels mitjans necessaris tals com personal, instal·lacions,
equip i materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans.
c) Estimació, en dies, dels terminis d'execució de les diverses obres o
operacions preparatòries, equip e instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes d'obra.
d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les
obres o operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d'obra
a preus unitaris.
e) Gràfics de les diverses activitats o treballs.
El Programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció
d'obra necessita per als replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptació.
El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter
contractual i és exigible com a tal.
Ordre d'inici de les obres
La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici - llevat que
l’Acta expressi una altra cosa - al període d'execució de l'obra, que es comença a
comptar, a efectes del termini, des de l’endemà a la data d'aquella.
Si, encara que el Contractista hagués formulat observacions que poguessin
afectar a l'execució del Projecte, el Director decidís iniciar-lo, el Contractista estaria
obligat a iniciar-les, sense perjudici del seu dret a exigir, si s’escaigués, la
responsabilitat que a l'Administració incumbeix com a conseqüència immediata i
directa de les ordres que emet.
L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direcció
Facultativa, desprès de comprovar els replanteigs parcials i de detall i dels resultats
dels assajos i les anàlisis previs i/o d'acceptació que resultin necessaris.
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DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES
Replanteig de detall de les obres
L'Adjudicatari, en base a les dades contingudes en el Projecte i a les
instruccions de la Direcció Facultativa, haurà de confeccionar els plànols geomètrics
de replanteig general i de detall.
El replanteig definitiu es farà en una o vàries vegades, d’acord amb les
instruccions de la Direcció Facultativa, a la vista de les circumstàncies que concorrin
en l’obra.
Les línies de referència es marcaran amb punts que siguin invariables durant
l’execució de l’obra.
El Director aprovarà els replanteigs general i de detall necessaris per a
l'execució de les obres i subministrarà al Contractista tota la informació de que
disposi per tal de que aquells puguin ser realitzats.
El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà
d'obra necessaris per efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control
o de referència que calguin.
Equips de maquinària
El Contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i
medis auxiliars que siguin precisos per a la bona execució d'aquells en el termini
estipulat. Aquest equip també inclourà el tancat i protecció de l'obra, així com les
escomeses provisionals que siguin necessàries.
Qualsevol modificació de l'equip adscrit o aportat a l'obra exigible per
Contracte o compromès per la Licitació, requerirà la prèvia aprovació de la Direcció
Facultativa.
Assaigs
El Contractista ve obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori
designat per la Direcció Facultativa per a la realització de les proves, assaigs o
anàlisis del Control de Qualitat, així com a disposar de tot el que calgui per a tal
efecte, facilitant el personal, materials i aparells que es requereixin sense cap
abonament.
En el cas que els resultats dels assaigs de control resultessin desfavorables o
insuficients, el Director de l'obra podrà exigir la realització dels assaigs
complementaris que estimi pertinents. El Contractista assumirà totes les despeses
que s'originin per aquest motiu.
Materials
Els materials estaran sotmesos al reconeixement de la Direcció Tècnica
abans de la seva utilització a l’obra, podent la Direcció Facultativa rebutjar de l’obra
tots els materials que presentin defectes, tot i que en el primer reconeixement no
siguin detectats.
No s'aportarà ni utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat
acceptat per la Direcció Facultativa.
En conseqüència el Contractista notificarà a la Direcció, amb suficient
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antelació la procedència i disponibilitats del que es proposi utilitzar a l'objecte de que
aquella pugui ordenar l'execució de les proves i assaigs necessaris per acreditar la
seva idoneïtat. D'acord amb això es considerarà defectuosa l'obra o la part d'obra
que hagi estat realitzada amb materials no assajats i aprovats per la Direcció
Facultativa.
L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia
imprescindible per a la realització d'aplecs a l'obra, sense perjudici de que la Direcció
pugui verificar en tot moment que l'esmentada idoneïtat es manté en aplecs
successius o rebutjar més endavant si s'apreciés en el material qualsevol defecte de
qualitat o uniformitat.
Els materials necessaris per a l'obra no inclosos en el present Plec hauran
també de ser de qualitat adequada a la utilització a que se'ls destina, havent de
presentar-se mostres, informes i certificats dels corresponents fabricants, podent en
tot cas la Direcció Facultativa ordenar la realització d'assajos i proves que estimi
convenient.
Els materials es disposaran i emmagatzemaran de forma convenient tant pel
que fa a la seva necessària conservació - característiques, aptitud, forma...etc.- com
per que siguin fàcilment inspeccionables. També es prendrà especial cura en la
seguretat dels aplecs, tant pels béns com per les persones, pròpies a l'obra o
alienes.
Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat
o sigui inutilitzable per qualsevol altre concepte serà retirat de l'obra immediatament.
Tot el que s'ha expressat serà també aplicable al material procedent de la
pròpia obra pel que fa a la seva possible reutilització en la mateixa. En quan a la
seva utilització en altres obres, caldrà l'autorització de la Direcció.
Aplecs
L'emplaçament del aplecs en terrenys de la pròpia obra o en altres del mateix
Terme Municipal, tant de titularitat pública com privada, requeriran la prèvia
aprovació de la Direcció Facultativa. El Contractista delimitarà de manera ben
ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà responsable de la neteja i
condicionament del propi espai i també del seu entorn i zona d'influència. L’omissió
d'aquest requisit serà motiu de sanció, clausura de la utilització i detraïment de la
primera certificació que es produeixi dels imports necessaris per a fer front a les
despeses de restitució de les condicions al lloc en qüestió.
Les superfícies s’hauran de condicionar, un cop utilitzades, restituint-les-hi el
seu primitiu estat.
Qualsevol despesa o indemnització que es derivi correrà de càrrec del Contractista.
Treballs nocturns o festius
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel Director i es
podran realitzar només les unitats d'obra que ell indiqui. El Contractista haurà
d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i intensitat que la Direcció ordeni i
mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs.
Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol medi que pugui
implicar contaminació acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat.
Els treballs en jornada festiva, ja general o local, també requeriran la prèvia
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aprovació de la Direcció Facultativa. Als efectes els dissabtes tindran la consideració
de festius en la totalitat de la seva jornada.
Treballs defectuosos i treballs no autoritzats
Fins que tingui lloc la recepció definitiva, el Contractista respondrà de
l'execució de l'obra contractada i de les faltes que en la mateixa hi haguessin, sense
que sigui eximent ni li doni cap dret la circumstància de que els representants de
l'Administració hagin examinat o reconegut, durant la seva construcció, les parts o
unitats de l'obra o els materials emprats o que hagin estat inclosos aquests i aquelles
en els amidaments i certificacions parcials.
Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades
per creure que existeixen vicis ocults en l'obra executada, la Direcció ordenarà,
durant el curs de l'execució i sempre abans de la recepció definitiva, la remodelació i
reconstrucció de les unitats d'obra en que es donin aquelles circumstàncies o les
accions precises per a comprovar l’existència de tals defectes o vicis.
Si la Direcció ordena la demolició i reconstrucció per advertir vicis o defectes
evidents en la construcció les despeses d'aqueixes operacions seran a compte del
Contractista.
En el cas d’ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure
existents en elles vicis o defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del
Contractista si resulta comprovada l'existència real d'aquells vicis o defectes; cas
contrari, aniran a càrrec de la propietat.
Precaucions especials durant l'execució de les obres
La cura per ocasionar les mínimes pertorbacions als usuaris de la via pública i
als veïns de las zones properes serà objecte d'especial atenció per part del
Contractista al tractar-se d'una condició inherent a la realització d'obres dintre del
domini urbà. La Direcció Facultativa vetllarà de manera especial aquesta qüestió i
podrà ordenar la modificació de plans o sistemes d'execució de les unitats d'obra
que ho requereixin i proposar les sancions que siguin aplicables per incompliment
d'aquesta especificació.
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PARTIDES D'OBRA
DEMOLICIONS
Les demolicions es realitzaran d'acord amb l'article 301 del PG3. Consisteix
en la demolició i/o enderroc de tots els elements que obstaculitzin l'obra o que sigui
necessari fer desaparèixer per donar per acabada l'obra.
S'inclou la demolició de tot tipus de paviments (de panot, de formigó, de
llambordes, d'aglomerat asfàltic, base de formigó, etc.), vorades, rigoles, qualsevol
element de la xarxa de sanejament, retirada de cercats, tanques, etc., l'enderroc
d'edificis i de tot tipus d'elements de fàbrica i elements urbans (bancs, faroles, etc.).
Les llambordes i vorades de pedra que estiguin en bon estat es netejaran i
s'emmagatzemaran en la forma i el lloc que indiqui la Direcció Facultativa.
La seva execució inclou les següents operacions:
- Demolició i/o enderroc
- Transport de runes a l'abocador
Les operacions de demolició i/o enderroc es realitzaran amb les precaucions
necessàries per obtenir unes condicions de seguretat i evitar danys a les
construccions properes, d'acord amb el que ordeni la Direcció Facultativa, i que
produeixin el mínim de molèsties als veïns.
Amidament i abonament:
Es mesurarà i s'abonarà segons el quadre de preus núm. 1. Les unitats de
mesura varien segons els diferents elements a executar, i són: ml, m2, m3, ut.,
realment realitzats.
El preu unitari corresponent a la demolició de ferms inclou la retirada de totes
les capes que puguin constituir-lo qualsevol que sigui la seva naturalesa, així com
l'arrencada i retirada de la rigola, i la càrrega i transport a l'abocador.
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport de les
runes a l'abocador o el lloc que designi la Direcció Facultativa.
EXCAVACIÓ DE TERRES
S’entén per excavació de terres l'excavació per sota de la rasant natural del
terreny fins a la cota de la rasant del projecte, l'anivellació i el transport dels
materials sobrants a l'abocador o al lloc previst per a una posterior utilització.
Les excavacions s'executaran d'acord amb les dades dels plànols de detall
del projecte, del replanteig de les obres i les ordres de la Direcció Facultativa.
S'inclourà l'ampliació, la millora o la rectificació dels talussos de la zona de
desmunt, i llur refí i l'execució.
Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat, per tant, necessàries,
la Direcció Facultativa podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant.
Serà la direcció facultativa qui determinarà les unitats que corresponen a
l'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny.
S'inclou el transport de terres a qualsevol distància, i si a criteri de la Direcció
Facultativa les terres no són adequades per a la formació de terraplens, es
transportarà a l'abocador.
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Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), realment excavats, mesurats
per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs.
No s'abonaran els despreniments o els augments de volum sobre les seccions
que prèviament s'hagin fixat en el projecte.
TRANSPORT DE TERRES I RUNES
Consisteix en la càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals sobre camió i
transport, de totes les runes paviments d'enderrocs i/o demolicions i terres paviments
d'excavacions, a l'abocador o lloc on indiqui la Direcció Facultativa.
Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). Es mantindran els mateixos
criteris d’amidaments de les partides d’obra que tenen relació amb aquestes terres
que l’han de transportar, això és excavacions, aportacions, terres, etc.
El preu està inclòs a cadascuna de les partides que fan referència al
moviment de terres.
FONAMENTS
Les rases i pous de fonamentació tindran la forma i dimensions fixades en els
plànols d'obra. Seran marcats amb tota cura, utilitzant-se el sistema de cadiretes
com a procediment més exacte i de més fàcil verificació durant el transcurs dels
treballs.
S'hauran d'executar tots els estrebaments necessaris per garantir la seguretat
i la bona execució dels treballs.
Si un cop aconseguida la profunditat assenyalada en els plànols de
fonaments no s'obtingués una superfície i material adient, la Direcció Facultativa
podrà modificar la profunditat per assegurar una fonamentació satisfactòria.
El Constructor, abans d'omplir els fonaments, comprovarà que les capes
d'assentament estiguin perfectament anivellades, netes i piconades lleugerament.
FORMIGONS I MORTERS
Abans de començar l'obra, s'establirà la dosificació de cada tipus de formigó,
si no ve preparat de central, de manera que s'assoleixi la resistència a compressió
exigida. La dosificació mínima del formigó per armar serà de 300 kg de ciment
pòrtland per metre cúbic.
Els encofrats i les unions entre els diferents elements tindran resistència
suficient per suportar les accions que s'hagin de produir sobre ells durant
l'abocament i la compactació del formigó.
La Direcció Facultativa comprovarà en obra les armadures durant el
doblegament, muntatge i col·locació, verificant que tinguin la forma, disposició i
diàmetres consignats en els plànols d'estructures i que s'hagin complert les
prescripcions, essent necessària la seva conformitat escrita per procedir al
formigonat dels elements verificats.
Queda absolutament prohibit afegir aigua al formigó en el recipient de
transport o en el curs de la manipulació, en el cas de que es tractés de formigó
preparat i servit per central.

8614 PLEC CONDICIONS

L'assentament en el con d'Abrams serà de 3 a 5 cm (Norma UNE 7103).
El termini transcorregut entre l'amassat i la posada en obra del formigó, serà
inferior a la del començament del seu adormiment, estimant-se un temps màxim de
1.50 hores, a partir del qual el formigó serà refusat.
Durant l'execució dels treballs, amb la periodicitat que estableixi la Direcció
Facultativa, es realitzaran provetes per al control de la resistència a compressió del
formigó, en un laboratori homologat.
La compactació del formigó es realitzarà per vibrat, excepte en els elements
de gran massa, en els que la resistència a compressió requerida sigui molt baixa.
El termini mínim de cura del formigó serà de set dies, durant la quals es
mantindran humides les superfícies del formigó, regant-les directament.
Les operacions de desencofrat es realitzaran després de transcorreguts 28
dies de la data de formigonat per fons de jàsseres i forjats, i de 4 dies per pilars i per
costers de jàsseres.
Els morters de ciment tindran la composició següent:
Morters de ciment
Tipus 1:2
Tipus 1:3
Tipus 1:5
Tipus 1:6

Ciment Kg
500
440
290
250

Sorra m3
0.880
0.975
1.070
1.100

Aigua m3
0.265
0.260
0.255
0.200

Tipus 1:8

200

1.130

0.200

Els guixos tindran la composició següent:
Pastes de guix

Guix Kg

Aigua m3

Guix negre

850

0.600

Guix blanc

860

0.650

El material d'assentament o solera de formigó, fins els ronyons o l'alçada
indicada al Projecte, s'inclou en el preu unitari.
Amidament i abonament
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els
plànols de detall resultants del replanteig de les obres, i s'abonaran per metres
cúbics (m3).
L'extensió, el piconament i/o vibrat, l'execució de juntes, operacions de curat i
altres operacions necessàries a criteri de la Direcció Facultativa per a l'execució del
formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons.
Advertiment sobre l'abonament de les obres de formigó
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a
les condicions i amb subjecció als perfils de replanteig, i plànol d'aquests, que
figuren al Projecte o ordres escrites de la Direcció Facultativa. Per tant, en cap cas
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seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel contractista pel seu
compte, sense tenir l'autorització de la Direcció Facultativa.
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima,
indicats als plànols de seccions tipus, serà necessari que, prèviament, hagi estat
ordenada la seva execució per la Direcció Facultativa per escrit i fent constar, de
manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això el
contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la
definició exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides.
PAVIMENT DE FORMIGÓ
Es defineix com a paviment de formigó el constituït per lloses de formigó en
massa o armat, o per una capa contínua de formigó armat.
Els formigons per a paviments es defineixen per la seva resistència a
flexotracció i són el HP-40 i el P-35.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor prevista, i s'ha d'ajustar a les
alineacions i rasants.
Ha de tenir junts transversals de contracció cada 25 m2, amb distàncies entre
ells no superiors a 5 m.
Els junts han de tenir una profunditat a 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm,
realitzats amb serra de disc.
Els junts de dilatació han d'estar a distàncies inferiors o iguals a 30 m. El
material a col·locar pot ser de diferents materials: fusta, plàstic, etc. També es
col·locaran quan el paviment estigui limitat per algun element constructiu molt rígid
(embornals, pous de registre etc.) i en els encreuaments pels carrers.
El formigó no s'estendrà fins que l'esplanada estigui compactada i anivellada.
Per a l'execució s'inclouen les operacions següents :
- Col·locació dels encofrats fixes o mòbils.
- Col·locació de làmina plàstica per a retenció d'humitat i protecció de les mestres
- Estesa de formigó
- Compactació amb regle vibratori
- Execució de juntes en fresc
- Realització de la textura superficial
- Acabat
- Curat i protecció del formigó fresc
- Desencofrat
- Segellat dels junts
Especialment en temps sec i/o calorós es prendrà particular cura en impedir
que el formigó perdi la humitat necessària pel seu enduriment tot el temps que duri el
seu procés.
Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats de
paviment o per metres cúbics (m3), aplicant el gruix teòric sobre els m2 realment
executats.
Els junts es mesuraran i abonaran per metres (m).
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ARMADURES A EMPRAR EN FORMIGONS
Es defineix com el conjunt de barres d'acer que es col·loquen en la massa del
formigó per ajudar-lo a resistir els esforços a què està sotmès.
L'acer que s'utilitza, és acer corrugat AEH-500N, amb un límit elàstic de cinc
mil cent quilograms centímetre quadrat (5100 Kg/cm2), i compleix totes les
condicions exigides en l'EHE.
Les armadures es col·locaran netes, exemptes de brutícies i d'òxid no adherit;
es disposaran tal com indiquen els plànols de detall, procurant que no es produeixi
cap moviment de les armadures en el moment de l'abocament i la compactació del
formigó, i mirant que aquest les envolti sense deixar coqueres.
Es prendrà especial cura en què la disposició i el sistema de subjecció sigui
tal que, en funció dels encofrats i del sistema d'abocament a utilitzar resulti a tota
l'obra el recobriment previst pel projecte.

Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per quilograms (kg), que resultin de l'especejament
dels plànols.
Estan compreses en els esmentats preus totes les operacions i els mitjans
necessaris per a realitzar el doblegat i posada a l'obra. Així mateix, estan inclosos
els carregaments, els ganxos, els solapaments que no figurin en plànols, els
elements de sustentació, els separadors, les pèrdues de retalls, els lligaments, i tot
el material necessari pel seu muntatge i afermament.
OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
Es defineix com a obres de formigó en massa o armat, aquelles en les quals
només s'utilitza com a material fonamental el formigó reforçat, en aquest cas amb
armadures d'acer, que es col·locaran al formigó per a resistir els esforços.
En la fabricació, transport i posada en obra s'acompliran les prescripcions de
la Instrucció del Formigó Estructural (EHE). Si procedeixen de central, compliran, a
més, la Instrucció de Fabricació i Subministrament de Formigons Preparats.
Es consideren els següents tipus de formigons:
- Formigó HM-20 (només formigó en massa) de 20 N/mm2 de resistència
característica a vint-i-vuit (28) dies.
- Formigó HM-25 o HA-25 (en massa o armat) de 25 N/mm2 de resistència
característica a vint-i-vuit (28) dies.
- Formigó HM-30 o HA-30 (en massa o armat) de 30 N/mm2 de resistència
característica a vint-i-vuit (28) dies.
Les resistències característiques es determinen d'acord amb els criteris
definits per l'EHE.
Els formigons seran vibrats i s'executaran d'acord amb les normes
especificades a l'EHE, sempre que s'utilitzi en la construcció d'elements resistents,
murs, pilars, etc.
Es fabricarà, sempre, amb formigonera, essent el període de batut superior a
un minut (1') i inferior al minut i mig (1'30"), de tal forma que la consistència del
formigó sigui totalment uniforme en cada barreja.
A més de les prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents:
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La instal·lació de transport i posada a l'obra es farà de tal forma que el
formigó no perdi compacitat ni homogeneïtat.
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un
metre cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància.
Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes per al transport o per a la posada
a l'obra del formigó, sense l'autorització de la Direcció Facultativa.
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o
qualsevol de les característiques del formigó. Per al formigonat, en temps fred o
calorós, se seguiran les prescripcions de l'EHE.
Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat.
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la
formació de bosses de pedres i de coqueres.
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes
especificades a l'EHE.
Es prohibeix l'ús de cendres volants en la dosificació del formigó, així com
afegir-hi aigua un cop amassat.
Els paraments dels elements resistents han de quedar llisos, amb formes
perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats, i sense que sigui necessari
aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no podran ser, en cap cas, executats
sense l'autorització prèvia del director facultatiu.
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions
d'aspecte seran a compte del contractista.
La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent:
- Paraments vistos = sis mil·límetres (6 mm).
- Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (25 mm).
El control de qualitat es farà d'acord amb el que estableix la Instrucció EHE. El
nivell se control serà el NORMAL llevat que la Direcció Facultativa estableixi altra
cosa.
Pel que fa a la interpretació de resultats i a les mesures a aplicar en cas de
resultats deficients o anormals, s'estarà també a les previsions de l'EHE per
aquestes eventualitats. La utilització de mesures alternatives, incloses les
contemplades com l'adopció discrecional per la pròpia Instrucció EHE, no podran ser
exigides pel Contractista i la decisió correspondrà, dintre dels marges de la
Instrucció, a la Direcció Facultativa.
PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA NATURAL/ARTIFICIAL
Es defineix com a paviment de pedra natural o artificial, el format per peces
de pedra en forma de lloses, bé de forma regular o irregular, col·locades sobre un llit
de formigó o de sorra, que constitueixi un paviment de vorera o plaça.
Ha d'acomplir les condicions següents:
* Ser homogenis, de gra fi i uniforme, textura compacta.
* No tenir esquerdes, coqueres ni restes orgàniques.
* Fer soroll clar en colpejar-les amb un martell.
* Tenir adherència als morters.
* Ser resistents al desgast.
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Les dimensions seran les assenyalades en els plànols i/o indicades per la
Direcció Facultativa.
La cara superior serà plana i les seves arestes no estaran trencades ni
desgastades.
L'execució de les obres es realitzarà de la següent manera : es poden
col·locar de dues maneres , a) sobre una base de formigó i b) sobre una base de
sorra.
a) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant
sobre d'aquesta una capa de formigó HM-20 de consistència seca del gruix
indicat al Projecte, una capa de morter de dos centímetres (2 cm) de gruix,
posant les peces, abans que aquest s'adormi, colpejant-les amb un martell
fins que quedin ben assentades i la seva cara de trànsit estigui en la rasant
prevista, una vegada assentades es piconaran amb una piconadora, i es
reompliran les juntes amb sorra fina.
b) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant
sobre d'aquesta, una capa de sorra de tres centímetres ( 3 cm), posant les
peces damunt d'aquesta i colpejant-les amb un martell fins que quedin
assentades i la seva capa de trànsit estigui en la rasant prevista, una vegada
assentades es piconaran amb una piconadora i es reompliran les juntes amb
sorra.
La Direcció Facultativa determinarà quina de les dues maneres s’ha d'utilitzar.
Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats.
PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb
morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
Humectació
Col·locació de la capa de morter
Humectació i col·locació de les peces
Col·locació de la beurada
Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb
d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
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La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas.
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2
cm.
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 10 mm
Planor: ± 4 mm/2 m
Celles: <= 1 mm
Rectitud dels junts: <= 3 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de
2,5 cm de gruix.
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la
beurada.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el
que indiqui la DT.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
Replanteig inicial.
Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.
Humectació de la solera.
Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció
especial als junts.
Control del temps d'adormiment.
Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts.
Neteja de l'excés de beurada.
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Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).
Neteja del paviment amb serradures.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments,
etc.
Control de planor.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar
el paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a
càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo, pedra, mosaic hidràulic o fusta.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Rebaix
Polit
Abrillantat
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la
superfície adequada per a ser polida posteriorment.
A la superfície del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles.
Toleràncies d'execució:
Planor del paviment un cop rebaixat: ± 4 mm/2 m, Celles nul·les
Marques del rebaix: <= 1% de rajoles sobre la totalitat
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la
superfície adequada per a rebre un paviment prim o ser abrillantada posteriorment.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les
rajoles, diferències de tonalitat o d'altres defectes.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo,
pedra
o mosaic hidràulic, per tal de donar-li l'acabat final de recepció.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les
rajoles, diferències de tonalitat o d'altres defectes i ha de ser antilliscant.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment de fusta, per tal de
deixar-lo preparat per a ser envernissat posteriorment.
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En paviments nous no hi ha d'haver ressalts. La superfície ha de quedar plana i
afinada.
En paviments antics no hi ha d'haver ressalts ni capes antigues de vernís i cera.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les
operacions amb una màquina radial de discs flexibles i s'han d'acabar manualment.
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col·locació del paviment.
La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la
segona, d'afinament, amb gra de 120 per tal d'eliminar les marques del rebaix.
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col·locat el paviment.
S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant
l'operació de rebaix.
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant una pedra
abrasiva de gra fi de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la superfície
completament preparada.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit.
S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2.
S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a
la segona s'ha d'aplicar un líquid metal·litzador d'abrillantament.
En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana
d'acer fins que la superfície que es tracta estigui completament seca.
L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
El rebaix i polit s'ha de fer un cop estabilitzat el paviment, considerant les condicions
ambientals d'humitat relativa i temperatura.
Per a unes condicions higrotèrmiques normals d'humitat relativa entre el 40% i el
70%, i temperatura de 15 a 20º, els temps d'espera recomanats en funció del tipus
d'adhesiu són els següents:
Adhesius d'acetat en dispersió aquosa: 20 dies
Adhesius en solvent alcohòlic o orgànic: 7 dies
Adhesius de dos components: 4 dies
El procés complet s'ha de fer en varies passades amb paper de vidre de gra
progressivament menor. La quantitat de passades depèn dels desnivells de la
superfície i de la duresa del vernís i de la fusta instal·lada.
S'ha de començar sempre amb la llum de front, per a evitar ombres.
La primera passada s'ha de fer en diagonal respecte a la direcció de la fibra de la
fusta. La segona passada en la diagonal oposada i la tercera i la quarta en paral·lel a
la fibra de la fusta.
Després de diverses passades s'ha d'escombrar la superfície i eliminar la pols amb
aspirador.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que
comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

ESTRUCTURA METÀL·LICA
Tots els elements integrants de l’estructura metàl·lica han de tenir la seva
corresponent fitxa de procedència i característiques dels materials abans de l’inici de
les obres.
Aquesta fitxa serà aportada per l’empresa adjudicatària dels treballs de
construcció.
L'estructura serà a base de perfils d'acer laminat en calent (tipus HEB, IPE i
UPN) de les característiques indicades en el plànol d'estructura.
En els punts de recolzament dels pilars metàl·lics, es fixaran al formigó abans
d'iniciar-se el procés d'adormiment, unes plaques d'ancoratge formades per una
platina metàl·lica per a repartició de la càrrega amb uns rodons soldats a la part de
sota, per al seu encastament al formigó; tot això segons dimensions facilitades per la
Direcció Facultativa en els plànols de projecte.
Característiques
Acer tipus A/42B.
Límit elàstic 2600 kg/cm2.
En el càlcul de l’estructura metàl·lica es tindran en compte els següents
coeficients:
Coeficient de majoració de les accions permanents ............ 1.33
Coeficient de majoració de les sobrecàrregues.................... 1.50
Coeficient de minoració resistència de l'acer ....................... 1.00
Amidament i abonament
Es mesurarà i s’abonarà per quilograms (kg), realment col·locats.
El preu inclou el subministrament, el transport, la col·locació, les soldadures, i
tots els dispositius i elements necessaris. També inclou mermes i pèrdues.
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BARANES METÀL·LIQUES
Estaran formades per tubs o barres metàl·liques horitzontals i muntants
metàl·lics, amb les formes i dimensions definides en els plànols.
El material a emprar serà d’acer A42-B. Les baranes seran galvanitzades en
calent, amb un recobriment de sis-cents grams de zinc per metre quadrat (600
g/m2), amb una puresa de zinc del noranta-nou per cent (99%), tenint un gruix de
vuitanta-cinc (85) micres.
El muntatge de la barana es farà mitjançant soldadura i cargolant al perfil de
l’ancoratge embotit en la imposta. Les zones afectades seran recobertes amb pintura
anticorrosiva. El tipus de pintura i aplicació ha de ser aprovada per la direcció
facultativa.
Amidament i abonament :
L’amidament serà per metres (m) de barana realment col·locada en obra.
S’inclou el subministrament dels materials, l’elaboració en taller, dues capes
de pintura i/o galvanització, col·locació, anivellament i ancoratge, com també la part
proporcional d’extrems i junts de dilatació en tubs i passamans.

RAM DE PALETA
Els maons ceràmics, en els seus diferents tipus, seran uniformes en el color,
no tindran taques, eflorescències ni cremades i estaran mancats d'imperfeccions i
encrostonaments aparents en arestes i cares. Seran suficientment cuits, el que
s'aprecia pel so clar i agut al copejar-los i per la uniformitat de color en la fractura.
També estaran exempts de nòduls perjudicials.
Sense autorització expressa de la Direcció Facultativa, en murs de càrrega es
prohibeix l'execució de regates horitzontals no assenyalades en els plànols.
Les regates per encastar tubs o caixes de les instal·lacions en envans,
s'executaran sense degollar-los. Aquestes regates no excediran de 2 cm de
profunditat.

FORMACIÓ DE PARET AMB BLOCS DE FORMIGÓ
Consisteix en aixecar una paret per mitjà de blocs de formigó prefabricats.
- Formació de rasa
- Replè de la rasa amb formigó HA-25 per a creació de la base d'assentament
del mur
- Aixecament del mur i disposició dels reforços d'acer corrugat d'armar
necessaris, d'acord amb les normes de bona pràctica
Les dimensions de mur, així com les del fonament s'hauran de sotmetre a
l'aprovació de l'Enginyer Director i seran en funció de la proximitat i l'alçada de l'obra
de canalització projectada respecte a possibles edificacions properes.
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Amidament i abonament
S'amidarà i abonarà per metres quadrats realment executats.
El preu unitari inclou la formació de rasa i l'execució del fonament així com
totes aquelles operacions necessàries per a la completa terminació de la unitat
d'obra.
Qualsevol variació en les dimensions de la paret no suposarà modificació en
el preu unitari.
CANONADES DE POLIETILÈ CORRUGAT
Es defineix com canonades de polietilè corrugat de doble capa, les formades
per tubs fabricats en polietilè, que s'utilitzen per les conduccions de sanejament i
col·lectors de drenatge, ja siguin aigües negres o pluvials.
Aquestes canonades compliran el Plec de Prescripcions Tècniques Generals
per a Canonades de Sanejament de Poblacions del MOPT aprovat per Ordre de 15
de setembre de 1986 en tot allò que no sigui modificat pel present Plec.
Característiques
- Tub de doble paret, corrugat exteriorment i llis per l'interior, realitzat en polietilè
d'alta densitat i elevat pes molecular. que presenta una sèrie de característiques
tècnico-funcionals innovadores, entre les que destaquen la lleugeresa, la facilitat de
transport, d’instal·lació i l'emmagatzematge, la flexibilitat, amb la possibilitat d'evitar
obstacles durant la instal·lació i eludir errors d'excavació, entre d'altres.
- Serà inalterable a pressions externes elevades.
- Doble paret : Elevada capacitat portant, resistència a l’aixafament, 3 classes de
rigidesa de 4, 6.3 i 8 kN/m2, amb possibilitat d’instal·lació a gran fondària.
- Acoblaments : S'acoblaran amb maniguet doble i junta d'estanquitat o amb
soldadura per testa, i disposaran d'una àmplia gamma de peces especials com ara
pous, connexions, colzes, etc.
- Resistència : Tindrà una elevada resistència al xoc, tant en condicions de
temperatura ambient com a baixa temperatura, així com als agents químics.
Fins a 1200 mm de diàmetre les unions seran amb junt elàstic, mentre que
per diàmetres més grans s'emprarà la soldadura per aire calent.
Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs o
deformacions en la seva superfície o junts, o qualsevol altre defecte que pugui
afectar la resistència, durabilitat, impermeabilitat o estanquitat de la canonada.
La direcció facultativa fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per la
recepció dels tubs.
Les seves característiques tècniques i mecàniques no seran inferiors a les de
la taula següent :
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Característiques

Mètode

Paràmetres

Unitats

Valots

Densitat

ISO 4451

231 C

g/cm3

> 930 ; < 965

Càrrega de
deformació elàstica

ISO 527

23 1 C/ 25
mm/ml

N/mm2

> 20

Càrrega de ruptura

ISO 527

23 1 C/ 25
mm/ml

N/mm2

> 25

Dilatació fins a
ruptura

ISO 527

23 1 C/ 25
mm/ml

N/mm2

> 600

Mod. elasticitat a
tracció

ISO 527

23 1 C/ 25
mm/ml

N/mm2

> 600

Índex de fluïdesa

ISO 1133

1901 C, 5 Kg

gr/10 min.

0.3 - 1.6

Duresa SHORE D

ISO 868

Coeficient de
dilatació

DIN 53752

Temperatura
estovament VICAT

ISO 306

Conductivitat
tèrmica

> 48
1 C-1

1.9 * 10-4

1C

> 123

ASTM D
4351

Kcal/mh
1C

13

Rigidesa dielèctrica

ASTM D
149

Kv/mm

> 18 - 22

Resistència IZOD

ISO 180

J/m

> 180

Estabilitat tèrmica

EN. 728

200 1 C

min.

> 20

Resistència pressió
interna

EN. 921

T = 801 C. 3.9
Mpa

h

> 165

1 Kg

Col·locació
Per a l'execució de les obres es realitzaran els següents treballs:
a) L'excavació de la rasa, neteja de la mateixa, rebliment anivellació i
piconatges de terres, una vegada col·locats els tubs i transvassades les terres
sobrants a l'abocador.
b) Preparació de l'assentament dels tubs, mitjançant una solera de sauló, de
deu centímetres (10) de gruix com a mínim, llevat que la corresponent partida
indiqués altra cosa.
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c) Col·locació dels tubs amb els mitjans adequats, en sentit ascendent, curant
llur alineació i pendent, perquè sigui perfecta.
d) Es reblirà totalment amb sauló, a tota l'amplada de la rasa i a l'alçada
indicada en el corresponent projecte, i superarà sempre com a mínim en deu
centímetres (10) la generatriu superior del tub, llevat que la corresponent
partida indiqués altra cosa.
La direcció facultativa podrà exigir assaig d'estanquitat de qualsevol secció o
la totalitat de la canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si
aquestes proves denuncien defectes d'estanquitat, el contractista estarà obligat a
aixecar i executar de nou, al seu càrrec els trams defectuosos.
El cost de les proves serà a compte del Contractista amb càrrec a les
despeses d'assaig.
Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml) realment executats,
descomptant les longituds d'arquetes, registres, etc.
S'inclou en el preu, el subministrament dels tubs, l'execució dels junts, les
peces especials i els entroncaments amb tronetes o altres canonades. El material
d'assentament o solera de sauló fins l'alçada indicada al Projecte, s'inclou en el preu
unitari.
TUB DE POLIETILÈ.
El tub de polietilè pur es pot fabricar a alta pressió anomenat "polietilè de
baixa densitat", o a baixa pressió, anomenat "polietilè d'alta densitat".
Sempre es considerarà el polietilè del tipus alimentari si no s'especifica el
contrari.
El polietilè pur fabricat a alta pressió "baixa densitat" tindrà les
característiques següent:
- Pes específic fins a nou-centes trenta mil·lèsimes de gram per centímetre
cúbic (0.930 gr/cm3), UNE 53188.
- Coeficient de dilatació lineal de dues-centes a dues-centes trenta (200 a
230) milionèsimes per grau centígrad.
- Temperatura d'estovament vuitanta-set graus centígrads (87 C.), realitzat
l'assaig amb càrrega d'un (1) quilogram, UNE 53118.
- Índex de fluïdesa, es fixa com a màxim en dos (2) grams per deu minuts (10
min.), UNE 53118.
- Mòdul d'elasticitat a vint graus centígrads (20 C.) igual o major que mil doscents (1.200) kg/cm2.
- Valor mínim de la tensió màxima (resistència a la tracció del material a
tracció), no serà menor de cent (100) quilograms per centímetre quadrat i
l'allargament a la ruptura no serà inferior a tres-cents cinquanta per cent
(350%), UNE 53142.
El polietilè pur fabricat a baixa pressió (alta densitat) tindrà les característiques
següents:
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- Pes específic fins a nou-centes quaranta mil·lèsimes de gram per centímetre
cúbic (0.940 gr./cm3), UNE 53188.
- Coeficient de dilatació lineal de dues-centes a dues-centes trenta (200 a
230) milionèsimes per grau centígrad.
- Temperatura d'estovament no menor de cent graus centígrads (100 C.),
realitzat l'assaig amb uns càrrega d'un (1) quilogram, UNE 53118.
- Índex de fluïdesa, es fixa com a màxim en quatre dècimes (0.4) de gram per
deu minuts (10 min.), UNE 53118.
- Mòdul d'elasticitat a vint graus centígrads (20 C.) igual o major que nou mil
(9.000) kg/cm2.
- Valor mínim de la tensió màxima (resistència a la tracció del material), no
serà menor de cent noranta (190) quilograms per centímetre quadrat,
l'allargament a la ruptura no serà inferior a cinquanta per cent (50%) amb
velocitat de cent més menys vint-i-cinc (100 ± 25) mil·límetres per minut, UNE
53023.
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per permetre
les contraccions degudes a canvis de temperatura. Totes les unions, els canvis de
direcció i sortides de ramals s'han de fer, únicament, per mitjà d'accessoris adequats
normalitzats de junt elàstic a pressió.
Si s'ha de tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les
rebaves.
Cada cop que s'interrompi el muntatge, cal tapar les extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua
per arrossegar les brosses.
Cal mesurar i abonar per metres lineals (ml) realment col·locats; en el preu
s'inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls i la repercussió de
les peces especials, així com el llit de sorra de riu >= 5 cm. de gruix.
EMBORNALS, BUNERES I PERICONS
Queden inclosos en aquest apartat tots els dispositius, generalment protegits
per reixes, per on es recull l'aigua de pluja superficial per a conduir-la a la xarxa de
clavegueram.
Es defineix com a pericó registrable, a l'obra de fàbrica de maó massís o gero,
que serveix per a la confluència de diverses canonades d'aigües brutes i a partir
d'aquí, per tant l'aigua fins a un pou de registre, en cas d'embossada en aquest tram,
es podrà netejar el clavegueró bé des del pou o bé des del pericó.
Poden ser de diferents tipus:
* Embornal i bunera oficial (prefabricats de formigó)
* Embornal i bunera senzill (de fàbrica de maó massís o de gero)
* Pericó registrable (de fàbrica de maó massís o de gero)
* Embornal i bunera sifònic i registrable (de fàbrica de maó massís o de gero)
S'inclou en aquestes unitats, l'excavació, el rebliment i el piconatge de les
terres i el transport de les terres sobrants a l'abocador. Si el rebliment és de petites
dimensions la direcció facultativa podrà ordenar que s'executi amb formigó en
massa.
En l'embornal i bunera de fàbrica de maó, una vegada feta l'excavació és
construirà una solera de formigó en massa HM-20 de deu centímetres (10 cm) de
gruix, damunt d'aquesta base s'aixecaran les parets de fàbrica de maó perforat de
tipus "gero" de deu, el seu interior s'arrebossarà i lliscarà perfectament. El tub del
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clavegueró es posarà segons s'aixequin les parets i l'acabat superficial es farà
mitjançant un bastiment i una tapa de fosa, segons els plànols de detall del Projecte.
El tub del clavegueró serà com a mínim de
30 cm i no sortirà mai del
parament del fons de la caixa sinó d'una de les quatre parets laterals i a una
distància entre 3 i 5 centímetres sobre el fons d'aquella. El tub complirà les
prescripcions del l'article 413.
Les buneres, reixes i embornals seran sempre del tipus registrable i sense
dispositiu sifònic, llevat de que la Direcció Facultativa assenyali una altra cosa.
Queda prohibida la disposició en via pública d'arquetes o pericons no
registrables i d'aquelles procedents exclusivament de finques particulars.
L'embornal o bunera oficial, estarà composat per la solera de formigó en
massa HM-20, un pericó de formigó prefabricat, bastiment i tapa o reixa de fosa,
model Oficial segons assenyalin els plànols.
Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total,
eliminant totes les acumulacions de fang, de residus o les matèries estranyes de
qualsevol tipus.
Es mesurarà i abonarà per unitats (ut.), realment construïdes.

TAPES I MARCS DE FONERIA PER A POUS DE REGISTRE
Aquesta unitat comprèn l'adequada col·locació tapes dels pous de registre i
entroncament que seran de foneria i model oficial que en cada cas fixarà la Direcció
Facultativa.
Aquesta unitat d'obra comprèn les següents operacions:
- Recreixement o escapçament del pou de registre amb rajols o formigó
segons criteri de l'enginyer Director
- La col·locació del marc degudament collat al pou
- L’anivellació de la tapa i el marc a la cota definitiva.
S'abonaran per unitats realment executades en obra

REVESTIMENTS I ACABATS
Sòls
Per l'execució dels paviments de formigó en massa, es netejarà el terreny,
anivellant-lo o donant els pendents previstos i verificant la seva compactació.
Prèviament al formigonat, per evitar humitats i assentaments del terreny, s'estendrà i
piconarà una capa de grava o tot-ú de 15 cm de gruix.
La dosificació del formigó la fixarà la Direcció Facultativa.
En superfícies de més de 50 m², s'establiran juntes de dilatació o de treball,
les quals es rebliran amb material plàstic.
Per qualsevol tipus d'enrajolat, les juntes formaran línies rectes en totes les
direccions. No hi haurà cap tipus de discontinuïtat, torçaments o balcaments, havent
de ser la superfície plana i horitzontal.
S'amidaran per m2 realment executats.
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Revestiments de sostres i parets
Tant per als revestiments interiors com exteriors, serà condició prèvia que els
marcs dels buits estiguin muntats, col·locats els baixants, canalitzacions, etc. que
puguin afectar la seva perfecta execució, així com qualsevol altre unitat d'obra que
pugui influir directament sobre la conservació del revestiment, durant la seva
execució i després d'haver-se acabat.
Quan hi hagués impossibilitat d'executar el revestiment per estar massa
pròxims els baixants o canalitzacions al parament, el revestiment s'efectuarà abans
en el tros que els afecti.
Els revestiments amb materials ceràmics, s'assentaran sobre paraments nets
i superfícies llises, sense balcaments ni deformacions, i formant les juntes, línies
rectes en tots els sentits, sense trencaments ni desploms.
S'amidaran per m2 realment executats.
Pintura
En elements metàl·lics, es procedirà a la preparació mitjançant la neteja
general i desgreixament, decapatge, desoxidació, afinat, etc., de les superfícies, i
posteriorment s'aplicarà una emprimada antioxidant per a la següent execució de les
capes d'acabat.
En elements de fusta, es procedirà a la preparació mitjançant el raspallat,
desempolsat, desengreixat i desenresinat, eliminació de nusos, reblert d'esquerdes,
tosquejat i decoloració de les superfícies, i posteriorment s'aplicaran les capes
d'emprimada d'acabat.
En paraments de guix, serà condició indispensable que la superfície a tractar
estigui ben seca. El seu contingut d'humitat no haurà de sobrepassar el 6%.
S'amidaran per m2 realment executats en el cas de paraments verticals o
horitzontals, i per Kg en l'estructura metàl·lica.

LLUERNES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge de lluernari de plaques de policarbonat amb suports de perfil d'alumini i
junts d'estanquitat, per a tancament de buit d'il·luminació en cobertes.
Muntatge d'estructura d'alumini per a lluernaris
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT
Replanteig
Col·locació dels perfils d'alumini
Fixació de les plaques, i col·locació dels elements de protecció i d'estanquitat
de les fixacions
Neteja de tots els elements
ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS
Replanteig
Col·locació aplomat i anivellat dels perfils
Subjecció definitiva a l'obra o a l'estructura metàl·lica
Col·locació de tapajunts
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Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
Entre el sòcol i el lluernari hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per evitar
condensacions.
El sòcol del lluernari ha d'estar protegit amb una làmina impermeabilitzant, que ha de
complir les especificacions del seu plec de condicions.
Un vegada col·locat, l'element ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire
indicats a la DT.
Alçària del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta: >= 15 cm
Toleràncies d'execució:
Nivells: ± 20 mm
Horitzontalitat: ± 3 mm/m
LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT
S'ha de garantir l'estanquitat en la zona del vessant en contacte amb el bastiment,
amb elements de protecció que cavalquin sobre les peces de la coberta.
La làmina impermeabilitzant ha de cavalcar >= 30 cm sobre la impermeabilització de
la coberta.
Els elements de suport del lluernari han d'estar fixats mecànicament al sòcol d'obra.
Els junts d'estanquitat han d'estar col·locats a pressió en tot el perímetre de la placa.
Cavalcament dels elements de protecció sobre la coberta: >= 10 cm
L'estructura del lluernari un cop tingui el vidre col·locat ha de formar un conjunt
estanc
ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS
L'estructura ha d'estar ben aplomada, sense deformacions dels angles, al nivell i pla
previstos.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i
acústic previstos.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i
assegurar les parts fetes.
La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar abans de col·locar el lluernari.
El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces
malmeses
Replanteig inicial
Col·locació dels perfils d'alumini
Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la fixació
de les plaques i a la col·locació dels elements de protecció quan correspongui i a la
col·locació de tapajunts.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
defectes d'execució.

SERRALLERIA I TANCAMENTS
Tota la fusteria de taller s'ajustarà amb estricte subjecció a la memòria i
plànols del projecte i a les explicacions verbals i escrites de la Direcció Facultativa.
Hauran de protegir-se els ferratges amb embolcall de paper, draps, etc., a
menys que siguin cromats.
Tota la fusteria i tancaments, fins la finalització de l'obra, haurà d'estar ben
protegida, ja sigui per emprimada antiòxid, si es tracta de ferro, o per recobriment
plàstic si es tracta d'alumini i no s’instal·li en l'última fase de l'obra, o si es tracta de
fusta amb una capa d'oli de llinosa o producte equivalent.
Els tancaments hauran d'emmagatzemar-se en obra en sentit vertical.
S'hauran d’instal·lar ben escairats, prèvia utilització de nivell i plomada. En cap cas
s'hauran de desmuntar les fulles ni obrir-les mentre no s'hagi adormit el morter que
colla les potes de subjecció a l'obra de fàbrica.
Els marcs de portes s'hauran de protegir fins l'altura d'un metre, per evitar
possibles desperfectes pel pas de carretons, taulons, etc.
La Direcció Facultativa podrà ordenar que s'executin els assaigs que consideri
necessaris amb la finalitat d'assegurar el bon comportament de la fusta respecte a la
contracció, inflament o balcaments.
Amidament i abonament
S'amidaran per unitats realment col·locades.
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GALVANITZATS
Es defineix com a galvanitzat, la operació de recobrir un metall amb una capa
adherent de zenc que el protegeix de l'oxidació.
El galvanitzat d'un metall s'obtindrà per immersió de la peça metàl·lica en un
bany de zenc fos (galvanitzat en calent).
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent, es realitzarà d'acord
amb la massa de zenc dipositada per unitat de superfície. S'utilitzarà com unitat el
gram per decímetre quadrat (g/dm2), que correspon aproximadament, a un gruix de
catorze micres (14). En la designació del revestiment es farà menció expressa de
"galvanitzat en calent" i a continuació es donarà el número que indica la massa de
zenc dipositada per unitat de superfície.
El material base complirà les prescripcions de les Normes UNE 36.080,
36.081, 36.082 i 36.083. per a la galvanització en calent, s'utilitzaran lingots de zenc
en brut de primera fusió, les característiques dels quals respondran al que s'indica
en la Norma UNE 37.302.
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap
discontinuïtat en la capa de zenc. En aquelles peces en les que la cristal·lització del
recobriment sigui visible a simple vista, es comprovarà que aquella presenti un
aspecte regular en tota la superfície.
No es produirà cap desprendiment del recobriment al sotmetre la peça
galvanitzada a l'assaig d'adherència indicat en el MELC (Métodos de Ensayo del
Laboratorio Central), 8.06 a "Métodos de Ensayo de Galvanizados.
Realitzada la determinació d'acord amb el que indica el MELC 8.06 a, la
quantitat de zenc dipositada per unitat (u) de superfície serà, com a mínim, de sis
grams per decímetre quadrat (6 gr./dm2).
Galvanitzat en calent : realitzat l'assaig d'acord amb el que indica el MELC
8.06 a, el recobriment apareixerà continu, i el metall base no es posarà al descobert
en cap punt després d'haver estat sotmesa la peça a cinc (5) immersions.
Galvanitzat per immersió : realitzat l'assaig d'acord amb el que indica el MELC
8.06 a, el gruix del recobriment serà de vuitanta-cinc micres (85). La densitat del
metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per
decímetre cúbic (6.4 Kg/dm3).
Amidament i abonament
El galvanitzat no tindrà medició ni abonament independents, ja que es
consideren inclosos en el preu del metall corresponent.

AMIDAMENTS I VALORACIONS
En els moviments de terres, en el cas d'existir altres terrenys als previstos en
la valoració, s'admetrà la presentació d'un preu contradictori quan el gruix de la capa
no prevista sigui superior a 30 cm.
No es considerarà motiu de valoració qualsevol excés d'obra que no hagi
estat autoritzat per la Direcció Facultativa.
Si una unitat d'obra ha estat modificada per ordre de la Direcció Facultativa, el
Constructor podrà presentar un preu contradictori per a la seva aprovació.
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SEGURETAT
El Contractista haurà de vetllar principalment perquè durant l'execució de les
obres, es segueixi fidelment el que es disposa en la normativa sobre Seguretat i
Salut, i en especial al Pla de Seguretat i Salut prèviament establert i aprovat, i també
el que disposa el Capítol XVI (sobre Seguretat i Higiene de les empreses de la
construcció i obres públiques) de l'Ordre del 28 d'Agost de 1970 corresponent a la
Ordenança del Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica.

UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN EL PLEC DE CONDICIONS
Les unitats d'obra no incloses expressament en el present Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars o bé als plànols del Projecte, s'executaran
d'acord amb allò sancionat pel costum com a regles de bona construcció i les
indicacions que per aquest afer assenyali l'Enginyer Director.

RESUM
Tots els treballs s'efectuaran en general segons les bones normes de la
construcció, atenent-se a les condicions particulars exposades anteriorment.

Sant Quirze del Vallès, juliol de 2019
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