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Situació

Segons figura en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat mitjançant Reial decret 314/2006, de 17 de març, el
projecte definirà les obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui
comprovar-se que les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable.
Aquesta definició inclourà, almenys, la següent informació continguda en el Plec de Condicions:
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• Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de
forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i
el control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.
• Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les
mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en
l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions.
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• Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de
l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici
acabat, del present Plec de Condicions.
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1.2.- Disposicions Facultatives
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Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres annexes,
es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent,
segons el que es disposa en la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

1.2.1.- Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificaci
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la Llei 38/99 d'Ordenació de
l'Edificació (L.O.E.).
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la L.O.E. i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel
contracte que origina la seva intervenció.
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Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de
l'edificació", considerant-se:

1.2.1.1.- El Promotor

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a
tercers sota qualsevol títol.

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació.
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Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions
públiques actuïn com promotors, es regiran per la legislació de contractes de les Administracions públiques i, en el que
no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la L.O.E.

1.2.1.2.- El Projectista

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

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

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

1.2.1.5.- El Director de l'Execució de l'Obra
És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable
l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat per l'Arquitecte, procedint a sol·licitar-li, amb
5
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Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris.
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Situació

antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva
competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes.

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

1.2.1.7.- Els subministradors de productes

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construcció.

PG

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució.

1.2.2.- Agents que intervenen en l'obra segons Llei 38/1999 (L.O.E.)
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.3.- Agents en matèria de seguretat i salut segons RD 1627/1997
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.4.- Agents en matèria de gestió de residus segons RD 105/2008

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

1.2.6.- Visites facultatives

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

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

1.2.7.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al Director
d'Obra, al Director de l'Execució de l'Obra i al Contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles
per a dur a bon terme el projectat.
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els
terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per
als edificis.
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn
immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació.
6
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La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció
i Demolició.
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Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en les
condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes
propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre.
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La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte.
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el R.D. 1627/97, de 24 d'octubre,
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les obres de construcció.
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres,
que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas
de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.
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Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del
mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

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

1.2.7.3.- El Constructor o Contractista
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a
actuar com constructor.
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists
en l'estudi o estudi bàsic.
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al
que es refereix l'article 7 del RD 1627/97 de 24 d'octubre.
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
7
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Redactar el projecte per encàrrec del Promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per
a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al Promotor les còpies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col·legi professional.
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compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i
dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en
matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra.

-84

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels projectes
complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la
totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents.
Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions de l'Arquitecte Director
d'Obra i del Director de l'Execució Material de l'Obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.

PG

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i
posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de
tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre
dels terminis previstos.

CA

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles
tasques que es presentin malament efectuades.
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del Director de l'Execució de l'obra els
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció facultativa la informació
que necessiti per a complir adequadament la seva comesa.
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament
les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.
Posar a la disposició de l'Arquitecte Tècnic o Aparellador els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries.
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa.
Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat
aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final.
Facilitar als Arquitectes Directors d'Obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra
executada.
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en l'Article 19 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació i que, en funció de la
seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys
per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en
fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici).

1.2.7.4.- El Director d'Obra
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als
agents que intervenen en el procés constructiu.
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències,
donant explicacions immediates al Promotor.
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments
8
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Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb
l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, Director d'Execució Material de l'Obra.
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directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques
geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la
distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació
dels materials previstos.

-84

Assessorar al Director de l'Execució de l'Obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres
i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú.
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del Promotor, la supervisió de la
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot
això amb els visats que si escau fossin preceptius.

PG

Informar puntualment al Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives,
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant
les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels
documents presentats.

CA

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el
Promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o
per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir
els requisits de manteniment que consten en la citada documentació.
A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte Director d'Obra, expressades en els articles precedents, és
missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals
del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest.
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels Arquitectes Directors d'Obra en la
seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en
perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al Contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent
responsable el Contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.5.- El Director de l'Execució de l'Obra
Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, segons s'estableix en l'Article 13 de la LOE i altra legislació vigent a aquest
efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació
La direcció immediata de l'Obra.
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels
mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin
necessaris.
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si
escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del Director d'Obra.
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments a l'Arquitecte o
Arquitectes Directors d'Obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el Contractista
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns
certificats de idoneïtat dels mateixos.
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a
tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions
9
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Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el
procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i
de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.
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concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó vigent
i d'aplicació.
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Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals
d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en
horitzontal com en vertical.
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació.
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les
ordres precises d'execució al Contractista i, si escau, als subcontractistes.

PG

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta
execució material de les obres.
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment
executat a l'ordenat prèviament.
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials,
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents.

CA

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la comesa
de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament
coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements
estructurals, així com les proves d'estanqueïtat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions.
Informar amb promptitud als Arquitectes Directors d'Obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint
coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos.
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el
Contractista, els Subcontractistes i el personal de l'obra.
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanqueïtat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del
funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa
de Control de Qualitat.
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les
obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades.
Si es fes cas omís de les ordres efectuades per l'Arquitecte Tècnic, Director de l'Execució de les Obres, es considerés com
falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella
treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les conseqüències legals i
econòmiques.

1.2.7.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificaci
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director
de l'execució de les obres.
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb
competència en la matèria.
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Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als Arquitectes Directors d'Obra que haurien de necessàriament
corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al Promotor.
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Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable.

-84

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada.

1.2.7.8.- Els propietaris i els usuaris

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

1.2.8.- Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici

PG

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

1.2.8.1.- Els propietaris i els usuaris

CA

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.3.- Disposicions Econòmiques
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
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Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.
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2.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
2.1.- Prescripcions sobre els materials
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Per a facilitar la labor a realitzar, per part del Director de l'Execució de l'Obra per al control de recepció en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en l'article 7.2. del CTE, en el present
projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes
subministrats.
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat
Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts.
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà segons l'article 7.2. del CTE:
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• El control de la documentació dels subministraments, realitzat d'acord amb l'article 7.2.1.
• El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat, segons l'article 7.2.2.
• El control mitjançant assajos, conforme a l'article 7.2.3.
Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti
l'aprovació del Director d'Execució de l'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra.
El Contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment
del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.

CA

Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execució de l'Obra abans de la seva ocupació en obra, sense
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després
de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que
vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec
del Contractista.
El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del Contractista a aquests
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra.

2.1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE)
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb carácter
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials:
•
•
•
•
•
•

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

El marcat CE d'un producte de construcció indica:
• Que aquest cumpleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Armonitzades (EN) i en les GuíasDITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu).
• Que s'ha cumplit el sistema d'evaluació de la conformitat establert per la corresponent Decisió de la Comissió
Europea.
Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del Director de l'Execució de l'Obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el Real Decret
1630/1992 pel qual es transposa al nostre ordenament legal la Directiva de Productes de Construcció 89/106/CEE.
El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària.
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El Contractista notificarà al Director d'Execució de l'Obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el Director d'Execució de l'Obra, les mostres i dades necessàries per a
decidir sobre la seva acceptació.
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El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:
•
•
•
•

En
En
En
En

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

-84

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes armonitzades i Guíes DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:
el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)
el nom comercial o la marca distintiva del fabricant
la direcció del fabricant
el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica
les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
el nombre de la norma armonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres de totes elles
la designació del producte, el seu ús previst i la seva designaciónormalitzada
informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions
tècniques

PG

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició
especial, havent de cumplir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada"
(PND).

CA

2.1.2.- Formigons

2.1.2.1.- Formigó estructural

2.1.2.1.1.- Condicions de subministre
 El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de

lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen
acabades de pastar.
 Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó

transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en
pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor.
 Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran

curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de presentar
desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del
formigó.
 El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors,

sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del formigó
durant el transport i la descàrrega.

2.1.2.1.2.- Recepció i control
 Previament a efectuar la comanda del formigó s'ha de planificar una sèrie de tasques, amb l'objectiu de facilitar les

operacions de posta en obra del formigó:
 Preparar els accesos i vials per els que transitaran els equips de transport dins de l'obra.
 Preparar la recepció del formigó abans de que arribi el primer camió.
 Programar l'abocament de forma que els descansos o els horaris de menjar no afectin a la posta en obra del

formigó, sobre tot en aquells elements que no hagin de presentar juntes fredes. Aquesta programació ha de
comunicar-se a la central de fabricació per a adaptar el ritme de subministrament.
14
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L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.
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 Inspeccions:

 Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà

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

2.1.2.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
 En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua

mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la barreja.

2.1.2.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra
 El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser

major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el
temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó,
augmentin el temps d'enduriment
 Formigonat en temps fred:
 La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5°C.
 Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui inferior

a zero graus centígrads.
 En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores següents,

pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads.
 En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures

necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran
deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les característiques
resistents del material.
 Formigonat en temps calurós:
 Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que,

prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials.
15
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 Assajos:
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acompanyada d'una fulla de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i en la
qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades:
• Nom de la central de fabricació de formigó.
• Nombre de sèrie del full de subministrament.
• Data d'entrega.
• Nom del peticionari i del responsable de la recepció.
• Especificació del formigó
• En cas que el formigó es designi per propietats:
• Designació.
• Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15 kg.
• Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
• En cas que el formigó es designi per dosificació:
• Contingut de ciment per metre cúbic de formigó.
• Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
• Tipus d'ambient.
• Tipus, classe i marca del ciment.
• Consistència.
• Grandària màxima de l'àrid.
• Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté.
• Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari, indicació
expressa que no conté.
• Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc).
• Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc.
• Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descàrrega.
• Hora límit d'ús per al formigó.
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 Inspeccions:
 Productes certificats

 Assajos:
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• Per a aquells acers que posseeixin un distintiu reconegut o un CC-EHE, cada partida d'acer acreditarà que està
en possessió del mateix, així com d'un certificat específic d'adherència, i anirà acompanyada de l'oportú
certificat de garantia del fabricant, en el qual s'indiquin els valors límits de les següents característiques:
• Característiques d'adherència.
• Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant.
• Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat.
• Dur gravades les marques d'identificació relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen
(l'indicatiu corresponent a Espanya i Portugal és el nombre 7) i marca del fabricant.
 Productes no certificats
• En el cas de productes que no posseeixin un distintiu reconegut o un CC-EHE, haurà d'anar acompanyada del
certificat específic d'adherència i dels resultats dels assajos corresponents a la composició química,
característiques mecàniques i característiques geomètriques, efectuats per un organisme capacitat per a atorgar
el CC-EHE, que justifiquin que l'acer compleix les següents característiques:
• Característiques d'adherència.
• Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant.
• Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat.
• Dur gravades les marques d'identificació relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen
(l'indicatiu corresponent a Espanya i Portugal és el nombre 7) i marca del fabricant.

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció de

Formigó Estructural EHE.

2.1.3.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
 Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de l'atmosfera

ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran en obra, curosament classificades segons els seus
tipus, qualitats, diàmetres i procedències.
 Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà l'estat

de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid
en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues
de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que
siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra.
 En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la seva

superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o
la seva adherència.

2.1.3.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra
 Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de recobriment.
 Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent

potencial galvànic.
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2.1.3.1.2.- Recepció i control
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 Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental.
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Situació

 Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants,

com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.
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2.1.3.2.- Malles electrosoldades
2.1.3.2.1.- Condicions de subministre

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

2.1.3.2.2.- Recepció i control
 Documentació dels subministraments:

CA
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d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció
facultativa. Es facilitaran els següents documents:
• Abans del subministrament:
• Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
• Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del fabricant signat per persona
física amb representació suficient i que abasti totes les característiques contemplades en la Instrucció de
Formigó Estructural (EHE-08).
• Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives.
• Durant el subministrament:
• Les fulles de subministrament de cada partida o remesa.
• Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer que
hagi emprat el fabricant.
• Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer emprats en la malla
mitjançant els corresponents engruiximents o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres
corrugades o els filferros, si escau, haurien de dur gravades les marques d'identificació que inclouen
informació sobre el país d'origen i el fabricant.
• Després del subministrament:
• El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de representació
suficient.
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
 Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia

compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació:
• Identificació de l'entitat certificadora.
• Logotip del distintiu de qualitat.
• Identificació del fabricant.
• Abast del certificat.
• Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
• Nombre de certificat.
• Data d'expedició del certificat.
 Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu i
d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si la
documentació aportada és suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, quines comprovacions
han d'efectuar-se.
 Assajos:
 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció de

Formigó Estructural (EHE-08).
 En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la incertesa

de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de
la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs.
 Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de
l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa.
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 Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document
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2.1.3.2.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

 Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de l'agressivitat de l'atmosfera

-84

ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran en obra, curosament classificades segons els seus
tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantitzar la necessària traçabilidat.
 Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà l'estat

de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid
en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues
de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que
siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra.
 En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la seva

superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o
la seva adherència.
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2.1.3.2.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

 Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de recobriment.
 Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent

potencial galvànic.

 Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants,

CA

2.1.4.- Morters

2.1.4.1.- Morters fets en obra

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

conservació.

 La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que

garanteixin la seva perfecta conservació.
 L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable.

2.1.4.1.2.- Recepció i control
 Documentació dels subministraments:
 Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat especificats per al pastat en

obra, s'han d'especificar pel fabricant. El temps de pastat s'amida a partir del moment en el qual tots els
components s'han addicionat.
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
 Assajos:
 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa

vigent.
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2.1.4.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

 Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben exposats a l'acció d'aquest

-84

últim, la barreja veurà reduït el nombre de fins que la componen, deteriorant les seves característiques inicials i, per
tant, no podrà ser utilitzat. És aconsellable emmagatzemar els morters secs en sitges.

2.1.4.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

 Per a triar el tipus de morter apropiat es tindrà en compte determinades propietats, com la resistència al gel i el

contingut de sals solubles en les condicions de servei en funció del grau d'exposició i del risc de saturació d'aigua.
 En condicions climatològiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran les mesures oportunes de

protecció.

 El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics. La barreja ha de ser batuda fins a

PG

aconseguir la seva uniformitat, amb un temps mínim d'1 minut. Quan el pastat es realitzi a mà, es farà sobre una
plataforma impermeable i neta, realitzant com a mínim tres batudes.
 El morter s'utilitzarà en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant aquest temps se li podrà

agregar aigua per a compensar la seva pèrdua. Passades les dues hores, el morter que no s'hagi emprat es rebutjarà.

2.1.5.- Conglomerants

CA

2.1.5.1.1.- Condicions de subministre

 Els guixos i escaioles s'han de subministrar a granel o ensacats, amb mitjans adequats perquè no sofreixin alteració.

2.1.5.1.2.- Recepció i control

 Documentació dels subministraments:
 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha

estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
 Assajos:
 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa

vigent.
 Inspeccions:
 Per al control de recepció s'establiran partides homogènies procedents d'una mateixa unitat de transport (camió,

cisterna, vagó o similar) i que provinguin d'una mateixa fàbrica. També es podrà considerar com partida el material
homogeni subministrat directament des d'una fàbrica en un mateix dia, encara que sigui en diferents lliuraments.
 A la seva arribada a destinació o durant la presa de mostres la Direcció Facultativa comprovarà que:
• El producte arriba perfectament envasat i els envasos en bon estat.
• El producte és identificable amb l'especificat anteriorment.
• El producte estarà sec i exempt de grumolls.

2.1.5.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
 Les mostres que han de conservar-se en obra, s'emmagatzemaran en la mateixa, en un local sec, cobert i tancat

durant un mínim de seixanta dies des de la seva recepció.
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 Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets.

 Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre l'absorció de la humitat ambient.
 La descàrrega s'ha de realitzar directament en les plantes de l'edifici, situant els palets prop dels pilars de l'estructura.

2.1.6.1.2.- Recepció i control
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 Documentació dels subministraments:

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha

estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
 Assajos:

vigent.

CA

2.1.6.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
 S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es recepcionin

altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar.
 Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant en

la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències.
 Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu ús, preservant-los d'accions externes que alterin el

seu aspecte.

 S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe.
 El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser curosa, evitant

frecs entre les peces.
 Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estarà neta en tot moment i disposarà de doll d'aigua sobre el disc.
 Una vegada tallada correctament la peça, s'ha de netejar la superfície vista, deixant assecar el maó abans de la seva

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

maó.

2.1.6.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra
 Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra.

2.1.6.2.- Rajoles ceràmiques
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87

Data 12 de desembre de 2015

 Les rajoles s'han de subministrar empaquetades en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques.

 Documentació dels subministraments:
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2.1.6.2.2.- Recepció i control

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha

estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
 Assajos:

vigent.

PG

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

2.1.6.2.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
 L'emmagatzematge es realitzarà en el seu embalatge, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie.

 Col·locació en capa gruixuda: És el sistema tradicional, pel que es col·loca la ceràmica directament sobre el suport. No

CA

es recomana la col·locació de rejoles ceràmiques de format superior a 35x35 cm, o superfície equivalent, mitjançant
aquest sistema.
 Col·locació en capa fina: Es un sistema més recent que la capa gruixuda, pel que es col·loca la ceràmica sobre una

capa prèvia de regulariztació del suport, ja siguin enfoscats en les parets o bases de morter en els sòls.

2.1.6.3.- Adhesius per a rajoles ceràmiques
2.1.6.3.1.- Condicions de subministre
 Els adhesius s'han de subministrar en sacs de paper paletitzats.

2.1.6.3.2.- Recepció i control
 Documentació dels subministraments:
 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha

estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
 Assajos:
 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa

vigent.

2.1.6.3.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
 El temps de conservació és de 12 mesos a partir de la data de fabricació.
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 L'emmagatzematge es realitzarà en lloc fresc i en el seu envàs original tancat.

2.1.6.3.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

 Els diferents tipus d'adhesius tenen característiques en funció de les propietats d'aplicació (condicions climatològiques,
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condicions d'enduriment, etc.) i de les prestacions finals; el fabricant és responsable d'informar sobre les condicions i
l'ús adequat i el prescriptor ha d'avaluar les condicions i estat del lloc de treball i seleccionar l'adhesiu adequat
considerant els possibles riscos.
 Col·locar sempre les rajoles sobre l'adhesiu encara fresc, abans que formi una pel·lícula superficial antiadherent.
 Els adhesius s'han d'aplicar amb gruix de capa uniforme amb l'ajuda de planes dentades.

2.1.7.- Prefabricats de ciment

PG

2.1.7.1.- Blocs de formigó

2.1.7.1.1.- Condicions de subministre

 Els blocs s'han de subministrar empaquetats i sobre palets, de manera que es garantitzi la seva immobilitat tant

longitudinal com transversal, procurant evitar malmeses en els mateixos.

ambient.

 En cas d'utilitzar cintes o bragues d'acer per la subjecció dels paquets, aquests han de tenir els cantells protegits per

CA

mitjà de cantoneres metàl·liques o de fusta, a fi d'evitar danys en la superfície dels blocs.

2.1.7.1.2.- Recepció i control

 Documentació dels subministraments:

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha

estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
 Assajos:
 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa

vigent.

2.1.7.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
 S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es recepcionin

altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar.
 Els blocs no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant en la

posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències.
 El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser curosa, evitant

frecs entre les peces.
 Quan sigui necessari, les peces s'han de tallar netament amb la maquinària adequada.
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2.1.7.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

 S'aconsella que al moment de la posta en obra hagin transcurregut al menys 28 dies des de la data de fabricació.
 Es deu evitar l'ús de blocs secs, que hagin romàs llarg temps al sol i es trobin deshidratats, ja que es provocaria la
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deshidratació per absorció del morter de juntes.

2.1.8.- Forjats

2.1.8.1.- Elements resistents prefabricats de formigó armat per a forjats
2.1.8.1.1.- Condicions de subministre

PG

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

2.1.8.1.2.- Recepció i control
 Inspeccions:

CA

• Que las marques d'identificación sobre l'element resistent tals com el nom del fabricant, tipus d'element, data
de fabricació i longitud, coincideixen amb les dades del full de subministre.
• Que les característiques geométriques i d'armat estan d'acord amb la Autorització d'ús i coincideix amb les
especificades al projecte d'execució.
• Que cumpleixen amb els recubriments mínims.
• Que es disposa del certificat acreditatiu d'un distintiu oficial o be de la justificació del control intern de fabricació
dels elements, firmada per persona física.
 Si el material ha de ser el component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant
declararà, com a mínim, els valors per les següents propietats higrotèrmiques:
• Conductivitat tèrmica (W/mK).
• Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua.
 Si alguna resultès danyada durant el transport, descàrrega i/o manipulació, afectant a la seva capacitat portant,
haurà de rebutjar-se.
 Assajos:

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

vigent.

2.1.8.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
 Per a evitar el contacte directe amb el sòl, s'apilaran horizontalment sobre travesses de fusta, que coincidiran en la

mateixa vertical, amb vols no majors de 0,5 m i amb una alçada màxima de piles de 1,50 m.
 S'evitarà que en la maniobra d'hissat s'originen vols o llums excessives que poden arribar a fissurar l'element,

modificant el seu comportament posterior en servei.

2.1.9.- Aïllants i impermeabilitzants
2.1.9.1.- Aïllants conformats en planxes rígides
2.1.9.1.1.- Condicions de subministre
 Els aillants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plàstics en les seves sis caras.
 Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.
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 En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es desplacin per la caixa

del transport.

2.1.9.1.2.- Recepció i control
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 Inspeccions:

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha

estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat

 Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant

declararà el valor del factor de resistència a la difusió de l'aigua.
 Assajos:

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

PG

vigent.

2.1.9.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
 Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de temps.
 S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes i netes.
 Es protegiran de la insolació directa i de l'acció del vent.

CA

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

2.1.9.2.- Imprimadors bituminosos
2.1.9.2.1.- Condicions de subministre
 Els imprimadors s'han de subministrar en envàs hermètic.

2.1.9.2.2.- Recepció i control
 Inspeccions:

 Els imprimadors bituminosos, en el seu envàs, haurien de dur marcat:

•
•
•
•

La identificació del fabricant o marca comercial.
La designació conforme a la norma corresponent.
Les incompatibilitats d'ús i instruccions d'aplicació.
El segell de qualitat, en el seu cas.

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

vigent.

2.1.9.2.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
 L'emmagatzematge es realitzarà en envasos tancats hermèticament, protegits de la humitat, de les gelades i de la

radiació solar directa.
 El temps màxim d'emmagatzematge és de 6 mesos.
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 No s'haurien de sedimentar durant l'emmagatzematge de manera que no pugui retornar-se'ls la seva condició

primitiva per agitació moderada.
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2.1.9.2.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

 Se solen aplicar a temperatura ambient. No podran aplicar-se amb temperatura ambient inferior a 5°C.
 La superfície a imprimar ha d'estar lliure de partícules estranyes, restes no adherides, pols i greix.
 Les emulsions tipus A i C s'apliquen directament sobre les superfícies, les dels tipus B i D, per a la seva aplicació com

imprimació de superfícies, han de dissoldre's en aigua fins a arribar a la viscositat exigida als tipus A i C.
 Les pintures d'imprimació de tipus I solament poden aplicar-se quan la impermeabilització es realitza amb productes
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asfàltics; les de tipus II solament s'han d'utilitzar quan la impermeabilització es realitza amb productes de quitrà
d'hulla.

2.1.9.3.- Làmines bituminoses

2.1.9.3.1.- Condicions de subministre

 Les làmines s'han de transportar preferentment en palets retractilats i, en cas de petits apilaments, en rotllos solts.

CA

cada partida i no s'acceptarà cap que contingui més de dues peces. Els rotllos aniran protegits. Es procurarà no aplicar
pesos elevats sobre els mateixos per a evitar la seva deterioració.

2.1.9.3.2.- Recepció i control

 Documentació dels subministraments:
 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha

estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
 Cada rotllo tindrà una etiqueta en la qual constarà:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom i adreça del fabricant, marca comercial o subministrador.
Designació del producte segons normativa.
Nom comercial de la làmina.
Longitud i amplària nominal de la làmina en m.
Nombre i tipus d'armadures, si escau.
Data de fabricació.
Condicions d'emmagatzematge.
En làmines LBA, LBM, LBME, LO i LOM: Massa nominal de la làmina per 10 m².
En làmines LAM: Massa mitja de la làmina per 10 m².
En làmines bituminoses armades: Massa nominal de la làmina per 10 m².
En làmines LBME: Gruix nominal de la làmina en mm.

 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
 Assajos:
 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa

vigent.

2.1.9.3.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
 Conservar i emmagatzemar preferentment en el palet original, apilats en posició horitzontal amb un màxim de quatre

filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs
coberts i ventilats, en el cas que estigui prevista la seva aplicació.
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 Cada rotllo contindrà una sola peça o com a màxim dues. Només s'acceptaran dues peces en el 3% dels rotllos de
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2.1.9.3.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

 Es recomana evitar la seva aplicació quan el clima sigui plujós o la temperatura inferior a 5°C, o quan així es
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previngui.
 La força del vent ha de ser considerada en qualsevol cas.

2.1.10.- Fusteria i manyeria

2.1.10.1.- Portes industrials, comercials, de garatge i contraportes
2.1.10.1.1.- Condicions de subministre

escairada i planitud.

PG

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

2.1.10.1.2.- Recepció i control
 Inspeccions

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha

estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat

 Assajos

CA

diferents elements de la mateixa, comprenent tots els advertiments necessaris sobre els riscos existents o
potencials en el muntatge de la porta o els seus elements. També haurà d'aportar una llista completa dels elements
de la porta que precisin un manteniment regular, amb les instruccions necessàries per a un correcte manteniment,
recanvi, greixatges, estrenyi, freqüència d'inspeccions, etc.

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

vigent.

2.1.10.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
 L'emmagatzemen es realitzarà en llocs protegits de pluges, focus d'humitat i impactes.
 No han d'estar en contacte amb el terra.

2.1.11.- Instal·lacions
2.1.11.1.- Tubs de PVC-U per a sanejament
2.1.11.1.1.- Condicions de subministre
 Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense paletizar, i els accessoris en caixes adequades per a

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

vives, cadenes, etc.
 Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs

s'han d'apilar a una alçada màxima d' 1,5 m.
 S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió.
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Projecte Projecte de Caldera de Biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea
Escola El Bruc – Riells i Viabrea (17404)

6

Situació

Promotor Ajuntament de Riells i Viabrea
Enginyer Industrial

Joan Oliver Casanellas

Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars

87

Data 12 de desembre de 2015

2.1.11.1.2.- Recepció i control
 Inspeccions:

 Els tubs i accessoris han d'estar marcats a intervals d'1 m per a sistemes d'evacuació i de 2 m per a sanejament
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 Assajos:

PG



soterrat i almenys una vegada per element amb:
• Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
• La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi, i
un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).
Els caràcters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats directament sobre l'element de manera que
siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada en obra.
El marcat no ha de produir fisures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement sobre l'aptitud a l'ús de
l'element.
Es considerarà acceptable un marcat per gravat que redueixi el gruix de la paret menys de 0,25 mm, sempre que
no s'infringeixin les limitacions de toleràncies en gruix.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base de l'element.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els elements certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.

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

vigent.

 Els tubs i accessoris han de descarregar-se curosament.

CA

 S'ha d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris.
 S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.
 S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta, amb

la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.
 Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits

contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura i
els extrems sense embocadura o en capes adjacents.
 Ha d'evitar-se tot risc de deterioració duent els tubs i accessoris sense arrossegar fins al lloc de treball.
 S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es

neteja, a instal·lacions defectuoses. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar mitjançant líquid netejador i
seguint les instruccions del fabricant.
 El tub s'ha de tallar net de rebaves

2.1.11.2.- Tubs de plàstic per a fontaneria i calefacció
2.1.11.2.1.- Condicions de subministre
 Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accesoris en caixes

adequades per a ells.
 Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb arestes

vives, cadenes, etc., y de forma que no quedin trams sortints innecessaris.
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 Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs

s'han d'apilar a una alçada màxima d' 1,5 m.

 S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió.
 Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt dels
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tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.

 Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició horitzontal,

han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en aquesta posició.
 Els tubs i accesoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente.

 Inspeccions:

PG

2.1.11.2.2.- Recepció i control






 Assajos:

CA



• Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
• La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi, i
un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).
Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que siguin
llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada en obra
El marcat no ha de produir fisures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el comportament
funcional del tub o accessori.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub o accessori.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.

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

vigent.

2.1.11.2.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
 S'han d'evitar el dany en les superficies i en els extrems dels tubs i accesoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els

embalatges d'origen.

 S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.
 S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta, amb

la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.
 Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits

contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura i
els extrems sense embocadura o en capes adjacents.
 Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o prestatgeries

especialment dissenyades per a aquest fi.
 El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en

espiral.
 Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accesoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i evitant

dejar-los caure sobre una superfície dura.
 Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen danys

en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació no han d'entrar en contacte amb
el tub.
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 Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb:

Projecte Projecte de Caldera de Biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea
Escola El Bruc – Riells i Viabrea (17404)

6

Situació

Promotor Ajuntament de Riells i Viabrea
Enginyer Industrial

Joan Oliver Casanellas

Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars

87

Data 12 de desembre de 2015

 S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accesoris i en les boqus dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es neteja,

a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cubrir o protegir amb el fi d'evitar l'entrada de brutícia en
els mateixos. La neteja del tub i dels accesoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
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 El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.

2.1.11.3.- Tubs de coure per a fontaneria i calefacció
2.1.11.3.1.- Condicions de subministre

 Els tubs se subministren en barres i en rotllos:

 En barres: aquests tubs se subministren en estat dur en longituds de 5 m.
 En rotllos: els tubs recuits s'obtenen a partir dels durs per mitjà d'un tractament tèrmic; els tubs en rotllos se

PG

subministren fins a un diàmetre exterior de 22 mm, sempre en longitud de 50 m; es poden sol·licitar rotllos amb
cromat exterior per a instal·lacions vistes.

2.1.11.3.2.- Recepció i control
 Inspeccions:

 Els tubs de DN >= 10 mm i DN <= 54 mm han d'estar marcats, indeleblement, a intervals menors de 600 mm al

llarg d'una generatriu, amb la designació normalitzada.
2 extrems.
 Assajos:

CA

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

vigent.

2.1.11.3.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
 L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la humitat. Es col·locaran paral·lels i en posició

horitzontal sobre superfícies planes.

2.1.11.3.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra
 Les característiques de la instal·lació d'aigua o calefacció a la qual va destinat el tub de coure són les que determinen

l'elecció de l'estat del tub: dur o recuit.
 Els tubs en estat dur s'utilitzen en instal·lacions que requereixen una gran rigidesa o en aquelles que els trams

rectes són de gran longitud.
 Els tubs recuits s'utilitzen en instal·lacions amb recorreguts de gran longitud, sinuosos o irregulars, quan és

necessari adaptar-los al lloc en el que vagin a ser col·locats.

2.1.11.4.- Tubs d'acer negre per a calefacció
2.1.11.4.1.- Condicions de subministre
 Els tubs s'han de subministrar protegits, de manera que no s'alterin les seves característiques.

2.1.11.4.2.- Recepció i control
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 Inspeccions:

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

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

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

2.1.11.4.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

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

horitzontal sobre superfícies planes.

PG

2.1.12.- Varis
2.1.12.1.- Taulers per a encofrar

2.1.12.1.1.- Condicions de subministre

 Els taulers s'han de transportar convenientment empaquetats, de tal manera que s'evitin les situacions de risc per

caiguda d'algun element durant el trajecte.

CA

2.1.12.1.2.- Recepció i control

 Documentació dels subministraments:

 El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació:

• Documents d'origen, fulla de subministrament i etiquetatge.
• Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física.
• Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
 Assajos:

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

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

• Que no hi hagi deformacions tals com balcament, corbat de cara i corbat de cantell.
• Que cap estigui trencat transversalment, i que els seus extrems longitudinals no tinguin fissures de més de 50
cm de longitud que travessin tot el grossor del tauler.
• En el seu cas, que tingui el perfil que protegeix els extrems, posat i correctament fixat.
• Que no tinguin forats de diàmetre superior a 4 cm.
• Que el tauler estigui sencer, és a dir, que no li falti cap taula o tros al mateix.

2.1.12.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
 L'emmagatzematge es realitzarà de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb

el terra.

2.1.12.2.- Sotaponts, portasotaponts i basculants.
30
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 Cada paquet estarà compost per 100 unitats aproximadament.
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 Els sotaponts, portasotaponts i basculants s'han de transportar convenientment empaquetats, de tal manera que

s'evitin les situacions de risc per caiguda d'algun element durant el trajecte.

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

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

2.1.12.2.2.- Recepció i control
 Documentació dels subministraments:

 El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació:

PG

• Documents d'origen, fulla de subministrament i etiquetatge.
• Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física.
• Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
 Assajos:

vigent.
 Inspeccions:

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

CA

La rectitud, planitud i absència d'esquerdes en els diferents elements metàl·lics.
Verificació de les dimensions de la peça.
L'estat i acabat de les soldadures.
L'homogeneïtat de l'acabat final de protecció (pintura), verificant-ne l'adherència de la mateixa amb rasqueta.
En cas de sotaponts i portasotaponts, també s'ha de controlar:
• Que no hi hagi deformacions longitudinals superiors a 2 cm, ni abonyegaments importants, ni falta
d'elements.
• Que no tinguin taques d'òxid generalitzades.
• En cas de basculants, s'ha de controlar també:
• Que no estiguin doblegats, ni tinguin abonyegaments o esquerdes importants.
• Que tinguin dos taps de plàstic i els llistons de fusta fixats.
• Que el passador estigui en bon estat i que al tancar-lo faci topall amb el cos del basculant.
•
•
•
•
•

2.1.12.2.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
 L'emmagatzematge es realitzarà de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb

el terra.

2.2.- Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats:
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura específica
correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.
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 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
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Situació

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en
obra.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el Director de l'Execució de l'Obra haurà
rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic
redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del Director de l'Execució de l'Obra de tots els
materials que constitueixen la unitat d'obra.
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.
DEL SUPORT
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden servir
de suport a la nova unitat d'obra.
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AMBIENTALS
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores.
DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, serà necessària la presentació al Director de l'Execució de l'Obra d'una sèrie de documents per part
del Contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic.

FASES D'EXECUCIÓ
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra,
perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.
Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el Contractista retirarà els mitjans
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència.
PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi Contractista o
empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra.
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la
seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM).
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ".
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i
manteniment en obra, fins a la seva recepció final.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda l'acceptació final per part del Director d'Execució de l'Obra.
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del Contractista, entenent que aquest renúncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el Director d'Execució de
l'Obra consigni.
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats
acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a
l'Execució per Unitat d'Obra.

32

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

PROCÉS D'EXECUCIÓ
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.
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6

Situació

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària,
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a
la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les
instal·lacions auxiliars.
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Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències,
taxes o similars.
No s'abonarà al Contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions
autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direcció facultativa per a resoldre qualsevol
defecte d'execució.
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra.
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ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funció de les característiques del terreny.
Volum de farciment en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del farciment una vegada finalitzat el
procés de compactació.

FONAMENTACIONS
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb
majors dimensions.
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Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions.
ESTRUCTURES
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.
ESTRUCTURES (FORJATS)
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats
que tinguin una superfície major de X m².
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin
en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de
fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna.
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits.
ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.
FAÇANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que:
Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en
brancals i llindes.
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.
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Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.
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Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.
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Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En
cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la
fàbrica, sigui com sigui la seva superfície.
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una
o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats
d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització.
INSTAL·LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.

2.2.1.- Demolicions

PG

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, es
descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensió.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de sabata correguda de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb retroexcavadora amb
martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a abocador autoritzat.
Fins i tot part proporcional de neteja, senyalització mitjans auxiliars.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Les zones a demolir hauràn estat identificades i marcades.
L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues i es verificarà l'estabilitat de la resta de
l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats.
DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element amb retroexcavadora amb martell trencador. Tall de les armadures amb equip d'oxitall.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre no se substitueixi l'element objecte de la demolició per altre element estructural, i s'hagi produït la seva
consolidació definitiva, es conservaran els estintolaments i apuntalaments utilitzats per a assegurar l'estabilitat de la
resta de l'estructura.
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Unitat d'obra DDS030: Demolició de sabata correguda de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat
màxima, amb retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor i transport a abocador autoritzat. Fins i tot part proporcional de neteja, senyalització
mitjans auxiliars.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum realment enderrocat, amidat com diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i
els aixecats al finalitzar-lo, aprovats pel director d'Execució de l'obra, segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra DDS030b: Demolició de llosa de fonamentació de formigó en massa, de fins a 1,5 m de
profunditat màxima, amb martell pneumàtic, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de llosa de fonamentació de formigó en massa, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb martell
pneumàtic. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Les zones a demolir hauràn estat identificades i marcades.
L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues i es verificarà l'estabilitat de la resta de
l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element amb martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre no se substitueixi l'element objecte de la demolició per altre element estructural, i s'hagi produït la seva
consolidació definitiva, es conservaran els estintolaments i apuntalaments utilitzats per a assegurar l'estabilitat de la
resta de l'estructura.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum realment enderrocat, amidat com diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i
els aixecats al finalitzar-lo, aprovats pel director d'Execució de l'obra, segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DPP020: Desmuntatge amb recuperació del material per a poder ser emprat a posteriori, de
fulla guies i marc de porta interior de pas de fusteria de fusta, corredissa, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars,
neteja, aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor, així com
reparació dels possibles danys que es puguin realitzar en l'actuació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge amb recuperació del material per a poder ser emprat a posteriori, de fulla guies i marc de porta interior de
pas de fusteria de fusta, corredissa, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està
subjecta. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars, neteja, aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat
sobre camió o contenidor, així com reparació dels possibles danys que es puguin realitzar en l'actuació.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
FASES D'EXECUCIÓ
Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material
desmuntat sobre camió o contenidor.
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DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra DPT011: Formació d'obertura de buit en partició interior de fàbrica vista, formada per bloc de
formigó de 20 cm d'espessor, amb martell pneumàtic i mitjans auxiliars, càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor i transport a abocador autoritzat. Sense afectar a l'estabilitat de la partició o dels
elements constructius contigus. Posterior remat dels forats amb morter. Fins i tot p/p de tall previ amb
mola angular equipada amb disc de tall, neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, transport a abocador autoritzat, així com reparació dels possibles danys que es puguin realitzar
en l'actuació.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació d'obertura de buit en partició interior de fàbrica vista, formada per bloc de formigó de 20 cm d'espessor, amb
martell pneumàtic i mitjans auxiliars, càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor i transport a abocador
autoritzat. Sense afectar a l'estabilitat de la partició o dels elements constructius contigus. Posterior remat dels forats
amb morter. Fins i tot p/p de tall previ amb mola angular equipada amb disc de tall, neteja, aplec, retirada i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, transport a abocador autoritzat, així com reparació dels possibles danys que
es puguin realitzar en l'actuació.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
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FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició de la fàbrica amb martell pneumàtic.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DIC020: Desmuntatge de les calderes de gasoil, xemeneies i instal·lacions hidràuliques,
identificant les canonades i actuant amb cura per a poder tornar a emplaçar els elements desmuntats. Fins i
tot part proporcional de neteja, reubicació dels elements, càrrega i transport dels elements que no tinguin
ús fins a abocador autoritzat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge de les calderes de gasoil, xemeneies i instal·lacions hidràuliques, identificant les canonades i actuant amb
cura per a poder tornar a emplaçar els elements desmuntats. Fins i tot part proporcional de neteja, reubicació dels
elements, càrrega i transport dels elements que no tinguin ús fins a abocador autoritzat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que les xarxes de subministrament estan desconnectades i fora de servei.
Es comprovarà que ni la xarxa ni l'element a desmuntar contenen fluïts.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació. Desmuntatge de la caldera i dels seus components.
Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les connexions amb les xarxes de subministrament quedaran degudament obturades i protegides.
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DEL SUPORT
Es comprovaran els problemes d'estabilitat que poguessin ocasionar-se com a conseqüència de l'obertura del buit
en el mur, i en cas que fora necessari, s'haurà procedit prèviament a descarregar el mur mitjançant
l'estintolament dels elements que recolzin en ell i a l'arc anivell del buit, abans d'iniciar-se qualsevol tipus de
treball de demolició.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
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Unitat d'obra DIE060: Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior fixada en superfície, amb
recuperació del material per a poder ser instal·lat en un altre emplaçament; amb mitjans manuals i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. Fins i tot p/p d'eliminació de quadre general de
comandament i protecció, cablejat, mecanismes, caixes i altres accessoris superficials, elements
il·luminació, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior fixada en superfície, amb recuperació del material per a poder ser
instal·lat en un altre emplaçament; amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor. Fins i tot p/p d'eliminació de quadre general de comandament i protecció, cablejat, mecanismes, caixes i
altres accessoris superficials, elements il·luminació, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

PG

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

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la xarxa d'alimentació elèctrica està desconnectada i fora de servei.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Desmuntatge manual dels elements. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega del material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.

CA

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DQA070: Formació d'obertura en forjat i coberta per a pas de xemeneia. Es prestarà especial
atenció a la impermeabilització de l'actuació. Amb martell pneumàtic i mitjans auxiliars, càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor i transport a abocador autoritzat. Posterior remat dels forats amb
morter. Fins i tot p/p de tall previ amb mola angular equipada amb disc de tall, neteja, aplec, retirada i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, transport a abocador autoritzat, així com reparació dels
possibles danys que es puguin realitzar en l'actuació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació d'obertura en forjat i coberta per a pas de xemeneia. Es prestarà especial atenció a la impermeabilització de
l'actuació. Amb martell pneumàtic i mitjans auxiliars, càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor i transport a
abocador autoritzat. Posterior remat dels forats amb morter. Fins i tot p/p de tall previ amb mola angular equipada amb
disc de tall, neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, transport a abocador autoritzat,
així com reparació dels possibles danys que es puguin realitzar en l'actuació.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que els elements a demolir no estan sotmesos a càrregues transmeses per elements estructurals.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Càrrega
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Els cables de connexió que no es retirin haurien de quedar degudament protegits.
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Unitat d'obra DRS010: Aixecat amb recuperació del material de paviment de vorera existent a l'exterior de
l'edifici, amb mitjans manuals. Fins i tot posterior reposició del material extret. Totalment acabat.

-84

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aixecat amb recuperació del material de paviment de vorera existent a l'exterior de l'edifici, amb mitjans manuals. Fins i
tot posterior reposició del material extret. Totalment acabat. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el paviment està lliure de conductes d'instal·lacions en servei, en la zona a retirar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

PG

Es comprovarà que s'han desmuntat i retirat els aparells d'instal·lacions i mobiliari existents, així com qualsevol
altre element que pugui entorpir els treballs.

FASES D'EXECUCIÓ
Aixecat manual dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.

CA

Unitat d'obra DRS010b: Aixecat amb recuperació del material de paviment de vorera existent a l'exterior de
l'edifici, amb mitjans manuals. Fins i tot posterior reposició del material extret.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aixecat de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de ciment, i picat del material d'unió sense incloure la
demolició de la base suport, amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior reutilització, sense
deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del material
desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els treballs, sobre camió o contenidor. Fins i tot posterior reposició
del material extret.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el paviment està lliure de conductes d'instal·lacions en servei, en la zona a retirar.
Es comprovarà que s'han desmuntat i retirat els aparells d'instal·lacions i mobiliari existents, així com qualsevol
altre element que pugui entorpir els treballs.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Aixecat manual dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DUX020: Tall de paviment de formigó, per a pas d'instal·lacions, de 0,4m d'amplada, i
posterior reparat del mateix, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor i transport a
38
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Tall de paviment de formigó, per a pas d'instal·lacions, de 0,4m d'amplada, i posterior reparat del mateix, i càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor i transport a abocador autoritzat. Fins i tot part proporcional de
materials auxiliars, senyalització i ballat de seguretat. Totalment acabat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

PG

FASES D'EXECUCIÓ
Demolició del paviment amb retroexcavadora amb martell destrossador. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica de deixalles
sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

CA

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Tall i demolició de paviment de formigó, i posterior reparat del mateix, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor i transport a abocador autoritzat. Fins i tot part proporcional d'actuacions prèvies, cates pel pas
d'instal·lacions, senyalització i mitjans auxiliars.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Demolició del paviment amb retroexcavadora amb martell destrossador. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica de deixalles
sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

2.2.2.- Acondicionament del terreny
Unitat d'obra ADD010: Desmunt en terra, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent servir els
mitjans mecànics. Inclús càrrega dels productes de l'excavació sobre camió. La terra s'emprarà en altres
actuacions a la mateixa obra.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmunt en terra, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent servir els mitjans mecànics. Inclús càrrega
dels productes de l'excavació sobre camió.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
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Unitat d'obra DUX020b: Tall i demolició de paviment de formigó, i posterior reparat del mateix, i càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor i transport a abocador autoritzat. Fins i tot part proporcional
d'actuacions prèvies, cates pel pas d'instal·lacions, senyalització i mitjans auxiliars.
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- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: pla
altimètric de la zona, tall estratigràfic, cota del nivell freàtic, corrents d'aigua subalvis i característiques del
terreny a excavar fins un mínim de dos metres per sota de la cota més baixa del desmunt.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

PG

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

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament.
Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en cantells atalussats en les arestes de peu,
trencaments i coronació. Allisament de talussos. Càrrega a camió.

CA

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
No es concentraran càrregues excessives al costat de la part superior de les vores atalussats ni es modificarà la
geometria del talús soscavant en el seu peu o coronació. Quan s'observin esquerdes paral·leles a la vora del talús es
consultarà a la Direcció facultativa, que dictaminarà la seva importància i, si escau, la solució a adoptar. Els talussos
exposats a erosió potencial es protegiran adequadament per a garantir la seva estabilitat. Es protegiran les terres durant
el transport mitjançant el seu cobriment amb lones o tendals.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del terreny, una vegada comprovat que aquests perfils són
els correctes segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats,
ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans
de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.

Unitat d'obra ADP010: Terraplenament i compactació per a fonament de terraplè amb material de la pròpia
excavació, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de terraplè a cel obert per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30
cm de material de la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior
compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densidad seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu), i això quantes vegades sigui
necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall del material i
humidificació del mateix.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície de l'esplanada quedarà neta, als nivells previstos i amb els talussos estables.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
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DEL SUPORT
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
característiques del terreny que s'utilitzarà en terraplens i del terreny de base de suport d'aquests, fins un mínim
de dos metres per sota la capa vegetal, cota del nivell freàtic i corrents d'aigua subalvis.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

PG

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

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament.
Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície de suport. Càrrega, transport i estès per
tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per tongades. Estripat de
paviment, allisada, reperfilat i formació de pendents. Càrrega a camió.

CA

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es mantindran protegits contra l'erosió les vores ataluzados, cuidant que la vegetació plantada no s'assequi, i s'evitarà
l'acumulació d'aigua en la seva coronació, netejant els desguassos i canaletes quan estiguin obstruïts. Es tallarà l'aigua
quan es produeixi una fugida al costat d'un talús del terraplè. No es concentraran càrregues excessives al costat de la
part superior de les vores atalussats ni es modificarà la geometria del talús soscavant en el seu peu o coronació. Quan
s'observin esquerdes paral·leles a la vora del talús es consultarà a la Direcció facultativa, que dictaminarà la seva
importància i, si escau, la solució a adoptar. Els talussos exposats a erosió potencial es protegiran adequadament per a
garantir la seva estabilitat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment executats, compactats i acabats segons
especificacions de Projecte, sempre que els seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat siguin
inferiors al dos per cent de l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de volum de
reblert, sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació adequada, la
instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. No seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris
per a restituir l'esplanació a les cotes projectades a causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució
incorrecta imputable al Contractista, ni l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al
seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna.

Unitat d'obra ADE010: Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per fonamentacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de
profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinària, repassat de paraments i fons
d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. La
terra obtinguda s'emprarà a la mateixa obra en actuacions posteriors.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús
transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada
dels materials excavats i càrrega a camió.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície de l'esplanada quedarà neta, amb la rasant especificada i amb el grau de compactació adequat.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

-84

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la excavació, als quals es referiràn
totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels punts del terreny.
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que poden veures
afectades per les excavacions.
DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

PG

Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.
En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al Director d'Execució de l'obra, per a la
seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

CA

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen
inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les
entibaciones realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del Director d'Execució de
l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el Director d'Execució de l'obra.

Unitat d'obra ADE010b: Excavació en rases per instal·lacions en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics i posterior reompliment de les mateixes amb terreny de la pròpia excavació. Fins i tot part
proporcional de materials auxiliars, senyalització i ballat de seguretat. Totalment acabat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de terres a cel obert per formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte i posterior reompliment de les
mateixes amb terreny de la pròpia excavació. Inclús transport de la maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavació,
extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, transport a abocador
autoritzat i pagament del cànon corresponent. Fins i tot part proporcional de materials auxiliars, senyalització i ballat de
seguretat. Totalment acabat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
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Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma,
amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
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6

Situació

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el terreny coincideix amb el previst en el Projecte.

-84

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària.

Plànol altimètric del solar, indicant servituds i instal·lacions que afectin els treballs d'excavació.
Estudi de l'estat de conservació dels edificis mitgers i construccions pròximes que poguessin veure's afectades, i
anàlisi del seu sistema estructural.
El Contractista notificarà al Director d'Execució de l'Obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

PG

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de
les terres. Càrrega a camió. Transport de terres a abocador autoritzat, amb protecció de les terres mitjançant el
seu cobriment amb lones o tendals.

CA

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

Unitat d'obra ADE010c: Tall de paviment asfaltic, per a pas d'instal·lacions, de 0,4m d'amplada, posterior
reparat del mateix i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor i transport a abocador
autoritzat. Fins i tot part proporcional de materials auxiliars, senyalització i ballat de seguretat. Totalment
acabat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Tall de paviment asfaltic, per a pas d'instal·lacions, de 0,4m d'amplada, posterior reparat del mateix i càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor i transport a abocador autoritzat. Fins i tot part proporcional de materials auxiliars,
senyalització i ballat de seguretat. Totalment acabat. Inclús transport de la maquinaria, refinat de paraments i fons
d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense incloure
transport a abocador autoritzat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el terreny coincideix amb el previst en el Projecte.
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària.
Plànol altimètric del solar, indicant servituds i instal·lacions que afectin els treballs d'excavació.
Estudi de l'estat de conservació dels edificis mitgers i construccions pròximes que poguessin veure's afectades, i
anàlisi del seu sistema estructural.
El Contractista notificarà al Director d'Execució de l'Obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.
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Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'excavació quedarà amb talls de terra estables i exempta en la seva superfície de fragments de roca, lloses i
materials que hagin quedat en situació inestable. Es garantitzarà l'estabilitat de les construccions i instal·lacions
pròximes que poguessin veure's afectades.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

-84

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'excavació quedarà amb talls de terra estables i exempta en la seva superfície de fragments de roca, lloses i
materials que hagin quedat en situació inestable. Es garantitzarà l'estabilitat de les construccions i instal·lacions
pròximes que poguessin veure's afectades.

PG

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

Unitat d'obra ADR020: Formació de reblert amb tot-u natural calcari, en extradós de mur de formigó; i
compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins
a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall
dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.

CA

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que han finalitzat, en el seu cas, els treballs d'impermeabilització i/o drenatge del extradós del
mur, i que aquest ha adquirid la resistència adequada.
AMBIENTALS
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humidificació o dessecació de cada tongada. Compactació.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible contaminació per materials
estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors
d'arquetes o altres elements d'unió.
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Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de reblert amb tot-u natural calcari, en extradós de mur de formigó; i compactació en tongades successives de
30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Inclús
càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.

Projecte Projecte de Caldera de Biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea
Escola El Bruc – Riells i Viabrea (17404)

6

Situació

Promotor Ajuntament de Riells i Viabrea
Enginyer Industrial

Joan Oliver Casanellas

Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars

87

Data 12 de desembre de 2015

Unitat d'obra ADR030: Formació de base de paviment d'anivellament a la sala de calderes, mitjançant
reblert amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre; i compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor
màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins
i tot càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació
dels mateixos.

-84

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de base de paviment d'anivellament a la sala de calderes, mitjançant reblert amb grava de 20 a 30 mm de
diàmetre; i compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en
els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

PG

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície a replanar està neta, presenta un aspecte cohesiu i manca de llentions.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

CA

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible contaminació per materials
estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors
d'arquetes o altres elements d'unió.

Unitat d'obra ASD010: Subministrament i muntatge de canonada soterrada de drenatge, amb una pendent
mínima del 0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, de tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior
corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del corrugat,
per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre, segons UNE-EN 13476-1, longitud
nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locada sobre solera de formigó en massa HM20/B/20/I, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per rebre el tub i formar els pendents. inclús p/p de
junts; reblert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub amb grava filtrant
sense classificar, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases per sobre de la
grava filtrant. Totalment muntada, connexionada a la xarxa de sanejament i provada mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de canonada soterrada de drenatge, amb una pendent mínima del 0,50%, per a captació
d'aigües subterrànies, de tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023,
amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm
de diàmetre, segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locada sobre
solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per rebre el tub i formar els
pendents. inclús p/p de junts; reblert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub amb
grava filtrant sense classificar, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases per sobre de la
grava filtrant. Totalment muntada, connexionada a la xarxa de sanejament i provada mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
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AMBIENTALS
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.
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Elaboració, transport i posada en obra del formigó:
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Execució:
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- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- CTE. DB HS Salubridad.

Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte.
Es comprovarà que el terreny coincideix amb el previst en el Projecte.

PG

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de la llosa de formigó. Descens i col·locació dels
tubs en el fons de la rasa. Muntatge i instal·lació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de
proves de servei.

PROVES DE SERVEI
Circulació de la xarxa.

Normativa d'aplicació: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos

CA

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà per a evitar la seva contaminació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ANE010: Emmacat de 10 cm en caixa per base de solera. Formació d'emmacat de 10 cm
d'espessor en caixa per base de solera, mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20
cm de graves procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació mitjançant equip
manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada (no inclosa en aquest preu). Inclús
càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els feines de reblert i regat dels
mateixos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació d'emmacat de 10 cm d'espessor en caixa per base de solera, mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor
no superior a 20 cm de graves procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació mitjançant equip
manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada (no inclosa en aquest preu). Inclús càrrega,
transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els feines de reblert i regat dels mateixos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el terreny que forma l'esplanada que servirà de suport té la resistència adequada.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material de farciment en tongadas d'espessor
uniforme. Rec de la capa. Compactació i anivellació.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El grau de compactació serà adequat i la superfície quedarà plana.
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Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
S'acabarà el reblert en les condicions adequades que garanteixin el drenatge del terreny i la circulació de la
xarxa.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el replenat enfront del pas de vehicles per a evitar rodadures.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

PG
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Unitat d'obra ANS010: Formació de solera de formigó armat de 25 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug i colorant marró, i abocament amb cubilot, i doble
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
col·locada sobre separadors homologats, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic; recolzada
sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de
recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de juntes de
formigonat i panell de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes de contorn, col·locat
al voltant de qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs; embroquetat o connexió dels
elements exteriors (marcs de pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions
executades sota la solera; i serrat de les juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de
1/3 de l'espessor de la solera i posterior segellat amb massilla elàstica. Fins i tot part proporcional de
reforços d'armadura de lligat amb el mur i sostre de la sitja.

CA

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície base presenta una planitut adequada, compleix els valors resistents tinguts en
compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades.
El nivell freàtic no originarà sobre-empenta.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants. Replanteig de les
juntes de formigonat. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de formigonat i contorn. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Connexió dels elements exteriors. Curat del formigó.
Arremolinat de la superfície. Serradura de juntes de retracció. Neteja i closa de juntes.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície de la solera complirà les exigències de planitud, acabat superficial i resistència.
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Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de solera de formigó armat de 25 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central
amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, i doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, amb acabat superficial mitjançant
remolinador mecànic; recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la
superfície de recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de juntes de
formigonat i panell de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes de contorn, col·locat al voltant de
qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs; embroquetat o connexió dels elements exteriors (marcs de
pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes
de retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera i posterior segellat amb
massilla elàstica. Fins i tot part proporcional de reforços d'armadura de lligat amb el mur i sostre de la sitja.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el formigó fresc en front de pluges, gelades i temperatures altes. Es protegirà el ferm enfront del trànsit
pesat fins que transcorri el temps previst.

-84

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels
pilars situats dintre del seu perímetre.

PG

Unitat d'obra ANS010c: Formació de solera de formigó armat de 18 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/I fabricat en central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, per servir
de base a un paviment, acabat superficial mitjançant remolinador mecànic; recolzada sobre capa base
existent. Inclús p/p de mitjans auxiliars, de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estès i
vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de juntes de formigonat i panell de poliestirè expandit
de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes de contorn, col·locat al voltant de qualsevol element que
interrompi la sola, com pilars i murs; embroquetat o connexió dels elements exteriors (marcs de pericons,
boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les
juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera. Fins i tot
part proporcional d'execició dels escalons d'accés a la sala.

CA

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície base presenta una planitut adequada, compleix els valors resistents tinguts en
compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades.
El nivell freàtic no originarà sobre-empenta.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants. Replanteig de les
juntes de formigonat. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de formigonat i contorn. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Serradura de juntes de retracció.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície de la solera complirà les exigències de planitud i resistència, i es deixarà a l'espera del paviment.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el formigó fresc en front de pluges, gelades i temperatures altes. No es superaran les càrregues previstes.
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Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de solera de formigó armat de 18 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/I fabricat en central, i
abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de
repartiment, col·locada sobre separadors homologats, per servir de base a un paviment, sense tractament de la seva
superfície; recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de
recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de juntes de formigonat i panell de
poliestirè expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes de contorn, col·locat al voltant de qualsevol element
que interrompi la sola, com pilars i murs; embroquetat o connexió dels elements exteriors (marcs de pericons, boneres,
caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de retracció, per
mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels
pilars situats dintre del seu perímetre.
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Unitat d'obra ANS010e: Formació de solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug, i abocament des de camió, i malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre
separadors homologats, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic; recolzada sobre capa base
existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó,
estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de juntes de formigonat i panell de poliestirè
expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes de contorn, col·locat al voltant de qualsevol element
que interrompi la sola, com pilars i murs; embroquetat o connexió dels elements exteriors (marcs de
pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de
les juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera i
posterior segellat amb massilla elàstica.

PG

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central
amb additiu hidròfug, i abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, amb acabat superficial mitjançant
remolinador mecànic; recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la
superfície de recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de juntes de
formigonat i panell de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes de contorn, col·locat al voltant de
qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs; embroquetat o connexió dels elements exteriors (marcs de
pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes
de retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera i posterior segellat amb
massilla elàstica.

Execució: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CA

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície base presenta una planitut adequada, compleix els valors resistents tinguts en
compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades.
El nivell freàtic no originarà sobre-empenta.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants. Replanteig de les
juntes de formigonat. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de formigonat i contorn. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Connexió dels elements exteriors. Curat del formigó.
Arremolinat de la superfície. Serradura de juntes de retracció. Neteja i closa de juntes.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície de la solera complirà les exigències de planitud, acabat superficial i resistència.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el formigó fresc en front de pluges, gelades i temperatures altes. Es protegirà el ferm enfront del trànsit
pesat fins que transcorri el temps previst.
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Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

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

Projecte Projecte de Caldera de Biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea
Escola El Bruc – Riells i Viabrea (17404)

6

Situació

Promotor Ajuntament de Riells i Viabrea
Enginyer Industrial

Joan Oliver Casanellas

Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars

87

Data 12 de desembre de 2015

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels
pilars situats dintre del seu perímetre.
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Unitat d'obra AMC010: Formació de rebliment a cel obert amb tot-u artificial granític, i compactació al 95%
del Proctor Modificat amb compactador tàndem autopropulsat, en capes de 30 cm de gruix, fins assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les
propietats resistents del terreny de suport de la fonamentació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Execució dels treballs necessaris per obtenir la millora de les propietats resistents del terreny de suport de la
fonamentació superficial projectada, mitjançant rebliment a cel obert amb tot-u artificial granític, i compactació al 95%
del Proctor Modificat amb compactador tàndem autopropulsat, en capes de 30 cm de gruix, fins assolir una densitat seca
no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs
en aquest preu). També càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de rebliment i
humectació d'ells.

PG

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

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.

CA

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humidificació o dessecació de cada tongada. Compactació.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible contaminació per materials
estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors
d'arquetes o altres elements d'unió.

2.2.3.- Fonamentacions
Unitat d'obra CSV010: Formació de sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en
excavació prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug, i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 75 kg/m³. Inclús p/p de separadors,
passa-tubs per a pas d'instal·lacions i armadures d'espera dels pilars o altres elements.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per
a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de les armadures.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó HA25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 75 kg/m³. Inclús p/p de separadors, passa-tubs per a pas d'instal·lacions i armadures d'espera
dels pilars o altres elements.
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Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

DEL SUPORT
Abans de decidir o implementar qualsevol tipus de millora o reforç del terreny han d'establir-se les condicions
inicials del terreny mitjançant l'oportú estudi geotècnic.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució:

-84

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

87

Data 12 de desembre de 2015

- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport horitzontal i una
superfície neta.

PG

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

PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

CA

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà sense
imperfeccions.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.

2.2.4.- Estructures

Unitat d'obra EHU010b: Formació d'estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, amb un volum total de formigó en sostre i
bigues de 0,128 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de
biguetes i cèrcols i bigues, amb una quantia total 11 kg/m², constituïda per: FORJAT UNIDIRECCIONAL:
horitzontal, de cantell 25 = 20+5 cm; sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i
superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils; bigueta pretensada T-18; revoltó de
formigó, 60x20x20 cm, inclús p/p de peces especials; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura
de repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; bigues
planes; altura lliure de planta de fins a 3 m. Rematada en vora de forjat amb motlle de poliestirè expandit
per cornisa. Inclús p/p de cèrcols perimetrals de planta. Sense incloure repercussió de pilars.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació d'estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu
hidròfug, i abocament amb cubilot, amb un volum total de formigó en sostre i bigues de 0,128 m³/m², i acer UNE-EN
10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols i bigues, amb una quantia total 11
kg/m², constituïda per: FORJAT UNIDIRECCIONAL: horitzontal, de cantell 25 = 20+5 cm; sistema d'encofrat continu
amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils; bigueta
pretensada T-18; revoltó de formigó, 60x20x20 cm, inclús p/p de peces especials; capa de compressió de 5 cm de gruix,
amb armadura de repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; bigues
planes; altura lliure de planta de fins a 3 m. Rematada en vora de forjat amb motlle de poliestirè expandit per cornisa.
Inclús p/p de cèrcols perimetrals de planta. Sense incloure repercussió de pilars.
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Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

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

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució:
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- NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales.
- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas.
Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat:

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

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

PG

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

CA

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre
l'encofrat. Col·locació de biguetes, revoltons i motlles per a cornises. Col·locació de les armadures amb
separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió.
Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes superficials.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues. La superfície quedarà uniforme i sense
irregularitats.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m². Es consideren inclosos tots
els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.

Unitat d'obra EHM010: Formació de muret pararodes de formigó de 20 cm de gruix mitjà, realitzat amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb
una quantia aproximada de 50 kg/m³, executat en condicions complexes. Muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat a dues cares dels murs de fins 3 m d'alçària, amb plafons metàl·lics modulars amb acabat
tipus industrial per revestir. Inclús p/p de formació de junts, separadors, distanciadors per a encofrats i
accessoris, i tapat d'orificis resultants després de la retirada de l'encofrat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de muret pararodes de formigó de 20 cm de gruix mitjà, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³, executat en
condicions complexes. Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat a dues cares dels murs de fins 3 m d'alçària, amb
plafons metàl·lics modulars amb acabat tipus industrial per revestir. Inclús p/p de formació de junts, separadors,
distanciadors per a encofrats i accessoris, i tapat d'orificis resultants després de la retirada de l'encofrat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

-84

DEL SUPORT
Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera en el plànol de suport del mur, que presentarà una
superfície horitzontal i neta.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

PG

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

FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Formació de juntes. Muntatge del sistema d'encofrat a dues cares del mur. Abocament i compactació
del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superfície de coronació del mur.
Tapat dels orificis resultants després de la retirada del sistema d'encofrat. Reparació de defectes superficials.

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

CA

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Unitat d'obra EHM010b: Formació de mur de formigó d'entre 20 i 35cm de gruix mitjà, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 80 kg/m³, executat en condicions complexes. Muntatge i
desmuntatge del sistema d'encofrat a dues cares dels murs de fins 3 m d'alçària, amb taulers aglomerats
hidrofugants de 22 mm d'espessor amb acabat vist. Inclús p/p de formació de junts, separadors,
distanciadors per a encofrats i accessoris, encofrat per a pas d'instal·lacions i tapat d'orificis resultants
després de la retirada de l'encofrat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de mur de formigó d’entre 20 i 35 cm de gruix mitjà, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central
amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 80
kg/m³, executat en condicions complexes. Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat a dues cares dels murs de fins
3 m d'alçària, amb taulers aglomerats hidrofugants de 22 mm d'espessor amb acabat vist. Inclús p/p de formació de
junts, separadors, distanciadors per a encofrats i accessoris, encofrat per a pas d'instal·lacions i tapat d'orificis resultants
després de la retirada de l'encofrat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
S'evitarà la circulació de vehicles i la col·locació de càrregues en les proximitats de l'extradós del mur, fins que
s'executi l'estructura de l'edifici.
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Data 12 de desembre de 2015

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera en el plànol de suport del mur, que presentarà una
superfície horitzontal i neta.

-84

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

PG

FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Col·locació de l'encofrat. Formació de juntes. Muntatge del sistema d'encofrat a dues cares del mur.
Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la
superfície de coronació del mur. Tapat dels orificis resultants després de la retirada del sistema d'encofrat.
Reparació de defectes superficials.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
S'evitarà la circulació de vehicles i la col·locació de càrregues en les proximitats de l'extradós del mur, fins que
s'executi l'estructura de l'edifici.

CA

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Unitat d'obra EPV010b: Subministrament i col·locació de biga prefabricada de formigó armat tipus I, de 80
cm d'alçària i 20 cm d'amplada d'ànima, amb un moment flector màxim de 850 kN·m. Fins i tot part
proporcional de mitjans auxiliars, muntatge mitjançant grua, connexió amb pilars en els quals es dóna
suport i execució dels estintolaments necessaris.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de biga prefabricada de formigó armat tipus I, de 80 cm d'alçària i 20 cm d'amplada
d'ànima, amb un moment flector màxim de 850 kN·m. Fins i tot muntatge mitjançant grua, connexió amb pilars en els
quals es dóna suport i estintolaments necessaris.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de les bigues. Hissat i presentació de les bigues mitjançant grua. Ajust a la seva posició correcta i
anivellació. Formació de la unió amb els elements de recolzament. Ompliment i segellat de juntes.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.5.- Façanes
Unitat d'obra FFZ010: Execució de fulla exterior de 14 cm d'espessor de fàbrica, en tancament de façana, de
maó ceràmic buit (H-16), per revestir, 24x19x14 cm, rebuda amb morter de ciment M-5, amb recolzament
mínim dels 2/3 parts del maó sobre el forjat, o sobre angulars d'acer laminat galvanització en calenta fixats
als fronts de forjat si, per errors d'execució, el maó no dóna suport els seus 2/3 parts sobre el forjat. Inclús
p/p de minvaments, trencaments, lligades, revestiment dels fronts de forjat amb peces ceràmiques,
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.
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col·locades amb morter d'alta adherència, trobada amb pilars, formació de cantonades, parapets de coberta,
formació de llindes mitjançant obra de fàbrica amb armadura d'acer corrugat, brancals i queixals, junts de
dilatació, execució de trobades i punts singulars.

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

-84

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Execució de fulla exterior de 14 cm d'espessor de fàbrica, en tancament de façana, de maó ceràmic buit (H-16), per
revestir, 24x19x14 cm, rebuda amb morter de ciment M-5, amb recolzament mínim dels 2/3 parts del maó sobre el
forjat, o sobre angulars d'acer laminat galvanització en calenta fixats als fronts de forjat si, per errors d'execució, el maó
no dóna suport els seus 2/3 parts sobre el forjat. Inclús p/p de minvaments, trencaments, lligades, revestiment dels
fronts de forjat amb peces ceràmiques, col·locades amb morter d'alta adherència, trobada amb pilars, formació de
cantonades, parapets de coberta, formació de llindes mitjançant obra de fàbrica amb armadura d'acer corrugat, brancals
i queixals, junts de dilatació, execució de trobades i punts singulars.

PG

- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, incloent el
revestiment dels fronts de forjat, deduint els buits de superfície major de 4 m².
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

CA

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

FASES D'EXECUCIÓ
Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig, planta a planta. Rectificació d'irregularitats del
forjat acabat. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de paviment. Seient de la
primera filada sobre capa de morter. Col·locació de mires. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a
les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Revestiment dels fronts de forjat, murs i pilars.
Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una composició
uniforme en tota la seva altura i bon aspecte.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. S'evitarà l'abocament sobre la
fàbrica de productes que puguin ocasionar falta d'adherència amb el posterior revestiment. S'evitarà l'actuació sobre
l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, incloent el revestiment dels fronts de forjat, deduint els buits de superfície major de 4 m².
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DEL SUPORT
Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, que el suport ha fargat totalment, i que està
sec i net de qualsevol resta d'obra.
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Unitat d'obra FFZ020: Execució de fulla de 20 cm d'espessor de fàbrica, en tancament, de bloc buit de
formigó, per revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb
morter de ciment M-7,5, amb recolzament mínim de les 2/3 parts del bloc sobre el forjat, o sobre angulars
d'acer laminat galvanització en calenta fixats als fronts de forjat si, per errors d'execució, el bloc no dóna
suport els seus 2/3 parts sobre el forjat. Inclús p/p de mitjans auxiliars, de minvaments, trencaments,
lligades, revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigó, col·locades amb morter d'alta
adherència, trobament amb pilars, formació de cantonades, parapets de coberts, formació de llindes
mitjançant peces llinda amb armadura i massissat de formigó, brancals i queixals, junts de dilatació,
execució de trobades i punts singulars.

PG

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Execució de fulla exterior de 20 cm d'espessor de fàbrica, en tancament de façana, de bloc buit de formigó, per revestir,
color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment M-7,5, amb
recolzament mínim de les 2/3 parts del bloc sobre el forjat, o sobre angulars d'acer laminat galvanització en calenta
fixats als fronts de forjat si, per errors d'execució, el bloc no dóna suport els seus 2/3 parts sobre el forjat. Inclús p/p de
minvaments, trencaments, lligades, revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigó, col·locades amb morter
d'alta adherència, trobament amb pilars, formació de cantonades, parapets de coberts, formació de llindes mitjançant
peces llinda amb armadura i massissat de formigó, brancals i queixals, junts de dilatació, execució de trobades i punts
singulars.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- CTE. DB HS Salubridad.

- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, incloent el
revestiment dels fronts de forjat, deduint els buits de superfície major de 4 m².

CA

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, que el suport ha fargat totalment, i que està
sec i net de qualsevol resta d'obra.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig, planta a planta. Rectificació d'irregularitats del
forjat acabat. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de paviment. Seient de la
primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Revestiment dels fronts de
forjat, murs i pilars. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una composició
uniforme en tota la seva altura i bon aspecte.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. S'evitarà l'abocament sobre la
fàbrica de productes que puguin ocasionar falta d'adherència amb el posterior revestiment. S'evitarà l'actuació sobre
l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, incloent el revestiment dels fronts de forjat, deduint els buits de superfície major de 4 m².

Unitat d'obra FFZ020b: Execució de fulla de 20 cm d'espessor de fàbrica, en tancament, parcialment de de
bloc buit de formigó (amb el primer metre d'alçada de bloc armat i emplenat), per revestir, color gris,
40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment M-7,5, amb
recolzament mínim de les 2/3 parts del bloc sobre el forjat, o sobre angulars d'acer laminat galvanització en
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calenta fixats als fronts de forjat si, per errors d'execució, el bloc no dóna suport els seus 2/3 parts sobre el
forjat. Inclús p/p de mitjans auxiliars, de minvaments, trencaments, lligades, revestiment dels fronts de
forjat amb plaquetes de formigó, col·locades amb morter d'alta adherència, trobament amb pilars, formació
de cantonades, parapets de coberts, formació de llindes mitjançant peces llinda amb armadura i massissat
de formigó, brancals i queixals, junts de dilatació, execució de trobades i punts singulars.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

PG

- CTE. DB HE Ahorro de energía.

-84

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Execució de fulla exterior de 20 cm d'espessor de fàbrica, en tancament de façana, de bloc buit de formigó, per revestir,
color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment M-7,5, amb
recolzament mínim de les 2/3 parts del bloc sobre el forjat, o sobre angulars d'acer laminat galvanització en calenta
fixats als fronts de forjat si, per errors d'execució, el bloc no dóna suport els seus 2/3 parts sobre el forjat. Inclús p/p de
minvaments, trencaments, lligades, revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigó, col·locades amb morter
d'alta adherència, trobament amb pilars, formació de cantonades, parapets de coberts, formació de llindes mitjançant
peces llinda amb armadura i massissat de formigó, brancals i queixals, junts de dilatació, execució de trobades i punts
singulars.

- CTE. DB HS Salubridad.

- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
- NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, incloent el
revestiment dels fronts de forjat, deduint els buits de superfície major de 4 m².

CA

DEL SUPORT
Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, que el suport ha fargat totalment, i que està
sec i net de qualsevol resta d'obra.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig, planta a planta. Rectificació d'irregularitats del
forjat acabat. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de paviment. Seient de la
primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Revestiment dels fronts de
forjat, murs i pilars. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una composició
uniforme en tota la seva altura i bon aspecte.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. S'evitarà l'abocament sobre la
fàbrica de productes que puguin ocasionar falta d'adherència amb el posterior revestiment. S'evitarà l'actuació sobre
l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, incloent el revestiment dels fronts de forjat, deduint els buits de superfície major de 4 m².
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Unitat d'obra FDD010: Subministrament i muntatge de barana recta en forma de L de façana de 100 cm
d'altura formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de tub quadrat de perfil buit d'acer
laminat en fred de 20x20x1,5 mm i muntants de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de
20x20x1,5 mm amb una separació de 100 cm entre ells; pany per reblert dels buits del bastidor compost de
barrots verticals de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm amb una separació de
10 cm i passamans de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm, fixada mitjançant
cargolats en obra de fàbrica. Fins i tot part proporcional d'anclatges, d'obertura de pas per la corredissa
amb reforços pertinents i mitjans auxiliars. Totalment muntada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de barana recta en forma de L de façana de 100 cm d'altura formada per: bastidor compost
de barana superior i inferior de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm i muntants de tub
quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm amb una separació de 100 cm entre ells; pany per reblert
dels buits del bastidor compost de barrots verticals de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5
mm amb una separació de 10 cm i passamans de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm,
fixada mitjançant cargolats en obra de fàbrica. Fins i tot part proporcional d'anclatges, d'obertura de pas per la
corredissa amb reforços pertinents i mitjans auxiliars. Totalment muntada.

PG

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge:

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- CTE. DB HS Salubridad.

- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.

DEL SUPORT
Es comprovarà que el suport al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resistència.

CA

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que els punts d'ancoratge del
bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions de la barana al parament.
Resolució de les unions entre trams de barana. Muntatge d'elements complementaris.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i tindrà bon aspecte. El sistema d'ancoratge serà estanc.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà contra cops o càrregues degudes a l'implico de materials o a les activitats d'obra.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.6.- Particions
Unitat d'obra PPC010: Subministrament i col·locació de porta de façana d'acer de dues fulles, amb marc
cantoner tipus CS4, feta a mida de 2200x2650 mm de llum i altura de pas, acabat lacat de color clar, amb
reixetes de ventilació de 80x60cm a la part baixa, barra antipànic a una de les fulles, amb clau i tirador per a
la cara exterior i pany a la interior, segons plànols amb mides revisades a obra, sobre marc cantoner d'acer
galvanitzat tipus CS4 de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb
ajustament i fixació a obra. Inclús frontisses soldades al setge i rebló a la fulla, ferradura embotida de
tancament a un punt, cilindre de llautó amb clau, escuts i manovelles de niló color negre. Fins i tot part
proporcional de materials de subjecció, mitjans auxiliars i ajudes de paleteria. Totalment muntada i provada
per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de porta de façana d'acer de dues fulles, amb marc cantoner tipus CS4, feta a mida de
2200x2650 mm de llum i altura de pas, acabat lacat de color clar, amb reixetes de ventilació de 80x60cm a la part
baixa, barra antipànic a una de les fulles, amb clau i tirador per a la cara exterior i pany a la interior, segons plànols amb
mides revisades a obra, sobre marc cantoner d'acer galvanitzat tipus CS4 de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge
a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Inclús frontisses soldades al setge i rebló a la fulla,
ferradura embotida de tancament a un punt, cilindre de llautó amb clau, escuts i manovelles de niló color negre. Fins i
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tot part proporcional de materials de subjecció, mitjans auxiliars i ajudes de paleteria. Totalment muntada i provada per
la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.

-84

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

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que les dimensions del buit i del cèrcol, així com el sentit d'obertura es corresponen amb els de
Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

PG

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.
PROVES DE SERVEI
Funcionament de portes.

Normativa d'aplicació: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CA

Unitat d'obra PPC010c: Subministrament i col·locació de porta de pas d'una fulla de 38 mm d'espessor,
800x2045 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color clar formada per dues xapes d'acer galvanitzat
de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades en la part superior i inferior, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5
mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra.
Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de porta de pas d'una fulla de 38 mm d'espessor, 800x2045 mm de llum i altura de pas,
acabat lacat en color clar formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació
encunyades en la part superior i inferior, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà,
sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb
ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que les dimensions del buit i del cèrcol, així com el sentit d'obertura es corresponen amb els de
Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de juntes perimetrals.
Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Realització de proves de servei.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.

59

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Projecte Projecte de Caldera de Biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea
Escola El Bruc – Riells i Viabrea (17404)

6

Situació

Promotor Ajuntament de Riells i Viabrea
Enginyer Industrial

Joan Oliver Casanellas

Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars

87

Data 12 de desembre de 2015

PROVES DE SERVEI
Funcionament de portes.

Normativa d'aplicació: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

-84

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra PPC010d: Subministrament i col·locació de porta de pas d'una fulla de 38 mm d'espessor,
900x2045 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color clar formada per dues xapes d'acer galvanitzat
de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades en la part superior i inferior, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5
mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra.
Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).

PG

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de porta de pas d'una fulla de 38 mm d'espessor, 900x2045 mm de llum i altura de pas,
acabat lacat en color clar formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació
encunyades en la part superior i inferior, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà,
sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb
ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).

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

CA

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que les dimensions del buit i del cèrcol, així com el sentit d'obertura es corresponen amb els de
Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de juntes perimetrals.
Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Realització de proves de servei.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.
PROVES DE SERVEI
Funcionament de portes.
Normativa d'aplicació: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.7.- Instal·lacions
Unitat d'obra ICQ010b: Subministrament i instal·lació de caldera per a la combustió d'estelles, 62 a 199 kW,
sèrie WTH200-RA450 de HARGASSNER, o similar, formada per: - Caldera d'estella tipus HARGASSNER
WTH200 o similar, de potència entre 62 i 199Kw, amb cremador de graella escalonada mòbil, recollidor
automàtic de cendres, neteja automàtica de bescanviadors per mitjà del moviment vertical dels turbuladors,
sistema d'alimentació automàtica amb vis sense fi d'inoxidable, càmara de combustió revestida amb
refractari, encesa automàtica, regulació d'aire primari i secundari, extractor de tir forçat de fums regulat per
variador de freqüència, regulació per sonda lambda, sensor de depresió a la cambra de combustió,
descendratge automàtic fins a dipòsit de cendres i sistema de control lambda Hatronic o similar per a
regular l'emplenat de dipòsit d'inèrcia.
- Sistema d'alimentació i remenament de l'estella, tipus
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de caldera per a la combustió d'estelles, 62 a 199 kW, sèrie WTH200-RA450 de
HARGASSNER, o similar, formada per: - Caldera d'estella tipus HARGASSNER WTH200 o similar, de potència entre 62 i
199Kw, amb cremador de graella escalonada mòbil, recollidor automàtic de cendres, neteja automàtica de bescanviadors
per mitjà del moviment vertical dels turbuladors, sistema d'alimentació automàtica amb vis sense fi d'inoxidable, càmara
de combustió revestida amb refractari, encesa automàtica, regulació d'aire primari i secundari, extractor de tir forçat de
fums regulat per variador de freqüència, regulació per sonda lambda, sensor de depresió a la cambra de combustió,
descendratge automàtic fins a dipòsit de cendres i sistema de control lambda Hatronic o similar per a regular l'emplenat
de dipòsit d'inèrcia. - Sistema d'alimentació i remenament de l'estella, tipus HARGASSNER RA400 o similar, format per
ballestes de 400mm de diàmetre, amb canal obert per a vis sense fi de geometria variable, 2,6m de canal tancat
d'alimentació fins a sistema antiretorn de flama, sonda de temperatura en el canal tancat, motor amb commutació
automàtica del sentit de gir per a evitar encallades d'estella. - Sistema de seguretat antiretorn flama format per clapeta,
o similar, i sensors de temperatura i depressió. - Sistema de seguretat per sobretemperatura format per sprinkler amb
sonda de temperatura, o similar. - Sistema d'alarma i monitorització del funcionament de la caldera mitjançant
missatgeria mòbil.
Totalment muntada, connexionada i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament. Inclou: transport, descàrrega i entrada de la caldera a la sala. Replanteig
mitjançant plantilla. Presentació dels elements. Muntatge de la caldera i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes
de conducció d'aigua, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels productes de la combustió. Replanteig i
execució del desguàs. Posada en marxa i formació dels usuaris. Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que la zona d'ubicació està completament
acabada i condicionada.
DEL CONTRACTISTA
Coordinarà a l'instal·lador de la caldera amb els instal·ladors d'altres instal·lacions que puguin afectar a la seva
instal·lació i al muntatge final de l'equip.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la caldera i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes
de conducció d'aigua, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels productes de la combustió.
Posada en marxa.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La caldera quedarà fixada sòlidament en bancada o parament i amb l'espai suficient al seu al voltant per a
permetre les tasques de neteja i manteniment.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICO010: Subministrament i col·locació de xemeneia modular metàl·lica, de doble paret, tipus
DINAK DP o similar, paret interior d'acer inoxidable AISI 316 de 300 mm de diàmetre i paret exterior d'acer
inoxidable AISI 304 de 360mm de diàmetre, amb aïllament entre parets mitjançant manta de fibra ceràmica
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HARGASSNER RA400 o similar, format per ballestes de 400mm de diàmetre, amb canal obert per a vis sense
fi de geometria variable, 2,6m de canal tancat d'alimentació fins a sistema antiretorn de flama, sonda de
temperatura en el canal tancat, motor amb commutació automàtica del sentit de gir per a evitar encallades
d'estella. - Sistema de seguretat antiretorn flama format per clapeta, o similar, i sensors de temperatura i
depressió. - Sistema de seguretat per sobretemperatura format per sprinkler amb sonda de temperatura, o
similar. - Sistema d'alarma i monitorització del funcionament de la caldera mitjançant missatgeria mòbil.
Totalment muntada, connexionada i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del
seu correcte funcionament. Inclou: transport, descàrrega i entrada de la caldera a la sala. Replanteig
mitjançant plantilla. Presentació dels elements. Muntatge de la caldera i els seus accessoris. Connexionat
amb les xarxes de conducció d'aigua, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels productes
de la combustió. Replanteig i execució del desguàs. Posada en marxa i formació dels usuaris. Criteri
d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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d'alta densitat de 25 mm d'espessor, temperatura de treball de 400°C i puntes de temperatura de fins
1000°C, instal·lada parcialment a l'interior de l'edifici i parcialment a l'exterior, per evacuació dels
productes de la combustió de la caldera de biomassa (combustible sòlid). Segons plànols. Fins i tot p/p de
mitjans auxiliars, de trams rectes, tes, colzes, adaptadors, abraçadores, suports murals, móduls finals i
demés accessoris necessàris. Totalment muntada, connexionada i provada.
Formada per:
diàmetre
DN250/310 - adaptador a caldera 250 (1 Ut) - colze de 90º (1 ut) - tram recte extensible 0,5m (1ut) Ampliació 250-300 (1Ut) diàmetre DN300/360 - T 90º (2 Ut) - adaptador a caldera 250 (1 Ut) - limitador de
tiratge amb clapeta antiexplosions i amb adaptació a 200 (1 Ut) - Tap de registre amb col·lector de sutge i
connexió a desaiguat (1 Ut) - tram recte 1m (6 Ut) - Conus de sortida lliure (1 Ut) - Abraçadores per a collar
la xemeneia a la paret i paravents (en cas que sigui necessari) (3 Ut) - Abarçaderes i accessoris Totalment
muntada i provada.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de xemeneia modular metàl·lica, de doble paret, tipus DINAK DP o similar, paret interior
d'acer inoxidable AISI 316 de 300 mm de diàmetre i paret exterior d'acer inoxidable AISI 304 de 360mm de diàmetre,
amb aïllament entre parets mitjançant manta de fibra ceràmica d'alta densitat de 25 mm d'espessor, temperatura de
treball de 400°C i puntes de temperatura de fins 1000°C, instal·lada parcialment a l'interior de l'edifici i parcialment a
l'exterior, per evacuació dels productes de la combustió de la caldera de biomassa (combustible sòlid). Segons plànols.
Fins i tot p/p de mitjans auxiliars, de trams rectes, tes, colzes, adaptadors, abraçadores, suports murals, móduls finals i
demés accessoris necessàris. Totalment muntada, connexionada i provada. Formada per: diàmetre DN250/310 adaptador a caldera 250 (1 Ut) - colze de 90º (1 ut) - tram recte extensible 0,5m (1ut) - Ampliació 250-300 (1Ut)
diàmetre DN300/360 - T 90º (2 Ut) - adaptador a caldera 250 (1 Ut) - limitador de tiratge amb clapeta antiexplosions i
amb adaptació a 200 (1 Ut) - Tap de registre amb col·lector de sutge i connexió a desaiguat (1 Ut) - tram recte 1m (6
Ut) - Conus de sortida lliure (1 Ut) - Abraçadores per a collar la xemeneia a la paret i paravents (en cas que sigui
necessari) (3 Ut) - Abarçaderes i accessoris Totalment muntada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada des de l'arrencada del conducte fins la part superior del deflector, segons documentació gràfica de
Projecte.

CA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
Es comprovarà l'existència de forats i passatubs en els forjats i elements estructurals a travessar.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replantejament i traçat de la xemeneia. Presentació de tubs i accessoris. Muntatge de la xemeneia. Fixació de la
xemeneia al parament. Realització de proves de servei.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conducte serà estanca. L'evacuació dels productes de la combustió serà correcta.
PROVES DE SERVEI
Prova de resistència estructural i estanquitat.
Normativa d'aplicació: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT)
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà des de l'arrencada del conducte fins la part superior del mòdul final, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS005b: Subministrament i instal·lació de conjunt d'ompliment de la instal·lació i protecció
contra sobretemperatures a la caldera, des de la xarxa de distribució d'aigua, format per 20 m de canonada
d'acer inoxidable amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 35 i 22 mm de diàmetre, col·locat
superficialment, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 9mm, vàlvules
de tall, aixeta de jardí, filtre retenidor de residus, vàlvula de retenció i comptador d'aigua freda. Fins i tot
p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maneguets i altres accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de conjunt d'ompliment de la instal·lació i protecció contra sobretemperatures a la caldera,
des de la xarxa de distribució d'aigua, format per 20 m de canonada d'acer inoxidable amb unions premsades, tipus
inoxpress o similar, de 35 i 22 mm de diàmetre, col·locat superficialment, amb aïllament mitjançant camisa aïllant
62

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

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

Projecte Projecte de Caldera de Biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea
Escola El Bruc – Riells i Viabrea (17404)

6

Situació

Promotor Ajuntament de Riells i Viabrea
Enginyer Industrial

Joan Oliver Casanellas

Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars

87

Data 12 de desembre de 2015

flexible d'escuma elastomèrica de 9mm, vàlvules de tall, aixeta de jardí, filtre retenidor de residus, vàlvula de retenció i
comptador d'aigua freda. Fins i tot p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maneguets i altres accessoris necessaris per
al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.
PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CA

Unitat d'obra ICS010: Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de
54mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de
l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús
p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure
ajudes de paleta.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció, formada per tub d'acer inoxidable
AISI-304 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 54mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o
similar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics
i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres. Ancoratge dels suports. Col·locació i
fixació de canonades. Proves de servei. Col·locació de l'aïllament. Protecció de l'element enfront cops i
esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Resistència mecànica i estanqueïtat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra ICS010b: Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de
35mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de
l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 25mm d'espessor. Inclús
p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure
ajudes de paleta.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es
prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i
evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix.
En cas d'utilitzar instal·lacions mixtes de coure i acer galvanitzat, l'acer es col·locarà aigües amunt i es col·locarà entre
tots dos un maneguet antielectrolític.
No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra.

PG

La canonada no se soldarà en cap cas als elements de fixació, havent-se de col·locar entre tots dos un anell elàstic.
La canonada no travessarà xemeneies ni conductes.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció, formada per tub d'acer inoxidable
AISI-304 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 35mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o
similar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica de 25mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics
i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.
PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.
Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

64

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.

Projecte Projecte de Caldera de Biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea
Escola El Bruc – Riells i Viabrea (17404)

6

Situació

Promotor Ajuntament de Riells i Viabrea
Enginyer Industrial

Joan Oliver Casanellas

Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars

87

Data 12 de desembre de 2015

-84

Unitat d'obra ICS010d: Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de
76,1mm de diàmetre i 2mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de
l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús
p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure
ajudes de paleta.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció, formada per tub d'acer inoxidable
AISI-304 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 76,1mm de diàmetre i 2mm d'espessor, tipus inoxpres o
similar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics
i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Resistència mecànica i estanqueïtat.

CA

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS010e: Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de
42mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de
l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús
p/p d'elements de muntatge, suports isofònics a sostre, colzes, tes, maniguets, racords i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure
ajudes de paleta.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció, formada per tub d'acer inoxidable
AISI-304 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 42mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o
similar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge, suports isofònics a sostre, colzes, tes,
maniguets, racords i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada, sense incloure ajudes de paleta.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres. Ancoratge dels suports. Col·locació i
fixació de canonades. Proves de servei. Col·locació de l'aïllament. Protecció de l'element enfront cops i
esquitxades.
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FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres. Ancoratge dels suports. Col·locació i
fixació de canonades. Proves de servei. Col·locació de l'aïllament. Protecció de l'element enfront cops i
esquitxades.
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6

Situació

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Resistència mecànica i estanqueïtat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

-84

Unitat d'obra ICS010f: Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de
42mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de
l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús
p/p d'elements de muntatge, suports isofònics a sostre, colzes, tes, maniguets, racords i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure
ajudes de paleta.

PG

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció, formada per tub d'acer inoxidable
AISI-304 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 42mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o
similar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge, suports isofònics a sostre, colzes, tes,
maniguets, racords i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada, sense incloure ajudes de paleta.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

PROCÉS D'EXECUCIÓ

CA

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres. Ancoratge dels suports. Col·locació i
fixació de canonades. Proves de servei. Col·locació de l'aïllament. Protecció de l'element enfront cops i
esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Resistència mecànica i estanqueïtat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS015: Subministrament i instal·lació de punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua per
a sistema de calefacció format per 2 m de tub d'acer inox AISI-304 amb unions premsades, de 22 mm de
diàmetre i 1,2mm d'espessor, col·locada superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maneguets i altres accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de ram de paleta.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua per a sistema de calefacció format per
2 m de tub d'acer inox AISI-304 amb unions premsades, de 22 mm de diàmetre i 1,2mm d'espessor, col·locada
superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maneguets i altres accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de ram de
paleta.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
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DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
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FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres. Ancoratge dels suports. Col·locació i
fixació de canonades. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i esquitxades.

-84

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Resistència mecànica i estanqueïtat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CA

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per a xarxa de calor (bomba 2d), format per: - bomba
circuladora simple, per cabal de 6,3m3/h i alçada manomètrica de 11,3m.c.a, tipus DAB Evoplus B 150/250.40M o
similar, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica integrada, mode de reducció nocturna
automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t),
apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de
freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F. - Brides o ràcords segons
bomba - Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg) - Vàlvula de retenció 2". - 2 Vàlvules de bola o papallona de
2". - Cable d'alimentació monofàsica per la bomba. - Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i
canonada de coure. - p/p d'elements de muntatge (ràcords, matxons, brides, enllaços, maniguets antivibració, etc); tub
d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada. - p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub dacer al
carboni DN54, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS020f: Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per a bescanviador
de l'escola (bomba 2c), format per: - bomba circuladora simple, per cabal de 7,5m3/h i alçada manomètrica
de 4,75m.c.a, tipus DAB Evoplus B 80/220.40M o similar, de rotor humit lliure de manteniment, amb
regulació electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió
diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures
des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de freqüència
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Unitat d'obra ICS020: Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per a xarxa de calor
(bomba 2d), format per: - bomba circuladora simple, per cabal de 6,3m3/h i alçada manomètrica de
11,3m.c.a, tipus DAB Evoplus B 150/250.40M o similar, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació
electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial
constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures des de -10
fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de freqüència integrat,
alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F. - Brides o ràcords segons bomba Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg) - Vàlvula de retenció 2". - 2 Vàlvules de bola o papallona de
2". - Cable d'alimentació monofàsica per la bomba. - Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules
d'esfera i canonada de coure. - p/p d'elements de muntatge (ràcords, matxons, brides, enllaços, maniguets
antivibració, etc); tub d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada. - p/p d'elements de muntatge
(racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub dacer al carboni DN54, caixa de connexions elèctriques i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
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integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F. - Brides o ràcords segons
bomba - Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg) - Vàlvula de retenció 2". - 2 Vàlvules de bola o
papallona de 2". - Cable d'alimentació monofàsica per la bomba. - Pont de manòmetres format per
manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure. - p/p d'elements de muntatge (ràcords, matxons, brides,
enllaços, maniguets antivibració, etc); tub d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada. - p/p d'elements
de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub dacer al carboni DN54, caixa de connexions
elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

PG

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per a bescanviador de l'escola (bomba 2c), format per: bomba circuladora simple, per cabal de 7,5m3/h i alçada manomètrica de 4,75m.c.a, tipus DAB Evoplus B 80/220.40M
o similar, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica integrada, mode de reducció nocturna
automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t),
apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de
freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F. - Brides o ràcords segons
bomba - Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg) - Vàlvula de retenció 2". - 2 Vàlvules de bola o papallona de
2". - Cable d'alimentació monofàsica per la bomba. - Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i
canonada de coure. - p/p d'elements de muntatge (ràcords, matxons, brides, enllaços, maniguets antivibració, etc); tub
d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada. - p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub dacer al
carboni DN54, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.

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

CA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS020g: Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per a caldera de
gasoil (bomba 2b), format per: - bomba circuladora simple, per cabal de 5,2m3/h i alçada manomètrica de
3,55m.c.a, tipus DAB Evoplus 80/180M o similar, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació
electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial
constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures des de -10
fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de freqüència integrat,
alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F. - Brides o ràcords segons bomba Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg) - Vàlvula de retenció 2". - 2 Vàlvules de bola o papallona de
2". - Cable d'alimentació monofàsica per la bomba. - Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules
d'esfera i canonada de coure. - p/p d'elements de muntatge (ràcords, matxons, brides, enllaços, maniguets
antivibració, etc); tub d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per a caldera de gasoil (bomba 2b), format per: bomba circuladora simple, per cabal de 5,2m3/h i alçada manomètrica de 3,55m.c.a, tipus DAB Evoplus 80/180M o
similar, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica integrada, mode de reducció nocturna
automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t),
apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de
freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F. - Brides o ràcords segons
bomba - Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg) - Vàlvula de retenció 2". - 2 Vàlvules de bola o papallona de
2". - Cable d'alimentació monofàsica per la bomba. - Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i
canonada de coure. - p/p d'elements de muntatge (ràcords, matxons, brides, enllaços, maniguets antivibració, etc); tub
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d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.

-84

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

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CA

Unitat d'obra ICS020k: Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per a caldera de
biomassa (bomba 2a), format per: - bomba circuladora simple, per cabal de 12m3/h i alçada manomètrica
de 3,55m.c.a, tipus DAB EVOPLUS B 80/220.40M o similar, de rotor humit lliure de manteniment, amb
regulació electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió
diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures
des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de freqüència
integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F. - Brides DIN segons
bomba - Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg) - Vàlvula de retenció 2 1/2". - 2 Vàlvules de
papallona 2 1/2". - Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada d'acer
inoxidable. - Cable d'alimentació trifàsica per la bomba. - p/p d'elements de muntatge (racords, matxons,
brides, enllaços, etc); tub d'acer Inox DN76, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris necessaris
per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per a caldera de biomassa (bomba 2a), format per: bomba circuladora simple, per cabal de 12m3/h i alçada manomètrica de 3,55m.c.a, tipus DAB EVOPLUS B 80/220.40M
o similar, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica integrada, mode de reducció nocturna
automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t),
apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de
freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F. - Brides DIN segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg) - Vàlvula de retenció 2 1/2". - 2 Vàlvules de papallona 2 1/2". - Pont
de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada d'acer inoxidable. - Cable d'alimentació trifàsica per
la bomba. - p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub d'acer Inox DN76, caixa de
connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexió a la xarxa de distribució. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i
esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada connexió a la xarxa.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra ICS030: Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer
negre estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, amb 1 connexió d'entrada i 2 connexions de
sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor, complet,
fins i tot manòmetre, termòmetres, purgat i buidat, minvaments, ancoratges, suports de canonada aïllats,
accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb connexions establertes i provat per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4"
DN 100 mm de diàmetre, amb 1 connexió d'entrada i 2 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma
elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor, complet, fins i tot manòmetre, termòmetres, purgat i buidat,
minvaments, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat,
amb connexions establertes i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).

PG

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

CA

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS030b: Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer
negre estirat sense soldadura, de 3" DN 80 mm de diàmetre, de 0,5 m de longitud, amb 1 connexió
d'entrada i 2 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de
50 mm d'espessor, complet, fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments, ancoratges, suports de
canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb connexions
establertes i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 3"
DN 80 mm de diàmetre, de 0,5 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 2 connexions de sortida, amb planxa flexible
d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor, complet, fins i tot manòmetre, termòmetres,
minvaments, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat,
amb connexions establertes i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i
peces especials. Connexionat de boques. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

-84

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i
peces especials. Connexionat de boques. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CA

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4"
DN 100 mm de diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 4 connexions de sortida, amb planxa flexible
d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor, complet, fins i tot manòmetre, termòmetres, purgat i
buidat, minvaments, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment
muntat, amb connexions establertes i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i
peces especials. Connexionat de boques. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.
Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra ICS030c: Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer
negre estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada
i 4 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm
d'espessor, complet, fins i tot manòmetre, termòmetres, purgat i buidat, minvaments, ancoratges, suports
de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb connexions
establertes i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
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Unitat d'obra ICS040: Subministrament i instal·lació de conjunt de seguretat amb vas d'expansió tancat amb
una capacitat de 300 l, tipus Aquaflex HL-RV 400 o similar, 1980 mm d'altura, 485 mm de diàmetre, amb
rosca de 1 1/2" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs manòmetre i vàlvula de seguretat tarada a 3 Bar; p/p
d'accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de conjunt de seguretat amb vas d'expansió tancat amb una capacitat de 300 l, tipus
Aquaflex HL-RV 400 o similar, 1980 mm d'altura, 485 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/2" de diàmetre i 10 bar de
pressió, inclòs manòmetre i vàlvula de seguretat tarada a 3 Bar; p/p d'accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PG

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del vas d'expansió. Col·locació del vas d'expansió. Connexió del vas d'expansió a la xarxa de distribució.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de Dipòsit 100 l. acumulació aigua dispositiu seguretat incendi.. Totalment muntat,
connexionat i provat, sense incloure ajuts de ram de paleta.

CA

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexionat. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada connexió a la xarxa.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS065: Subministrament i instal·lació d'acumulador d'inèrcia estratificat, d'acer negre, 2500
l, tipus Aquaflex Volter 2500 estratificat o similar, altura 2400 mm, diàmetre 1500 mm, amb aïllament de
100mm i boques de 3". Inclòs vàlvula de buidat i tub fins a desaiguat, purgador, elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació d'acumulador d'inèrcia estratificat, d'acer negre, 2500 l, tipus Aquaflex Volter 2500
estratificat o similar, altura 2400 mm, diàmetre 1500 mm, amb aïllament de 100mm i boques de 3". Inclòs vàlvula de
buidat i tub fins a desaiguat, purgador, elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

72

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

Unitat d'obra ICS060d: Dipòsit 100 l. acumulació aigua dispositiu seguretat incendi.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
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FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de l'acumulador. Connexionat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

PG

Unitat d'obra ICS070: Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316,
potència 60 kW, pressió màxima de treball 6 bar i temperatura màxima de 100°C, inclòs vàlvules de tall,
manòmetres, termòmetres, elements de muntatge, aïllament tèrmic i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 60 kW, pressió màxima
de treball 6 bar i temperatura màxima de 100°C, inclòs vàlvules de tall, manòmetres, termòmetres, elements de
muntatge, aïllament tèrmic i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

CA

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació del interacumulador. Connexionat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS070c: Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI
316, potència 60 kW, pressió màxima de treball 6 bar i temperatura màxima de 100°C, inclòs vàlvules de
tall, manòmetres, termòmetres, elements de muntatge, aïllament tèrmic i demés accessoris necessaris per
el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 60 kW, pressió màxima
de treball 6 bar i temperatura màxima de 100°C, inclòs vàlvules de tall, manòmetres, termòmetres, elements de
muntatge, aïllament tèrmic i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació del interacumulador. Connexionat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra ICS070d: Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI
316, potència 130 kW, pressió màxima de treball 6 bar i temperatura màxima de 100°C, inclòs vàlvules de
tall, manòmetres, termòmetres, elements de muntatge, aïllament tèrmic i demés accessoris necessaris per
el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 130 kW, pressió màxima
de treball 6 bar i temperatura màxima de 100°C, inclòs vàlvules de tall, manòmetres, termòmetres, elements de
muntatge, aïllament tèrmic i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

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

PG

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació del interacumulador. Connexionat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CA

Unitat d'obra ICS075: Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2",
tipus Genebre o similar; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou les
vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva partida.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2", tipus Genebre o similar; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexionat. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada connexió a la xarxa.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075b: Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/2", tipus genebre o similar, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou les
vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva partida.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2", tipus genebre o similar, inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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connexionada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

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

PROCÉS D'EXECUCIÓ
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DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

PG

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CA

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4", tipus Genebre o similar; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075bc: Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2",
tipus genebre o similar. Totalment muntada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del
conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva partida.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2", tipus genebre o similar. Totalment
muntada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que
estan contemplades a la respectiva partida.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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Unitat d'obra ICS075ba: Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/4", tipus Genebre o similar; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou
les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva partida.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

-84

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

PG

Unitat d'obra ICS075d: Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2",
tipus genebre o similar. Totalment muntada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del
conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva partida.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2", tipus genebre o similar. Totalment
muntada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que
estan contemplades a la respectiva partida.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075e: Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 2", 0-10V;
inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 2", 0-10V; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

-84

Unitat d'obra ICS075g: Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de DN80, mescladora, d'aseinto,
tipus BELIMO H779R/SV230A-TPC o similar, amb temps actuació 90s, amb actuador de 220 V.; inclòs
ràcords i elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de DN80, mescladora, d'aseinto, tipus BELIMO H779R/SV230A-TPC o
similar, amb temps actuació 90s, amb actuador de 220 V.; inclòs ràcords i elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

PG

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexionat. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i esquitxades.

CA

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075h: Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/2", 010V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/2", 0-10V; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexionat. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada connexió a la xarxa.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075i: Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/4", tipus Genebre o similar; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou
les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva partida.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4", tipus Genebre o similar; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada connexió a la xarxa.
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connexionada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

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

PROCÉS D'EXECUCIÓ

-84

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

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

PG

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CA

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2", tipus genebre o similar, inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075k: Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1
1/4" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per
el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre, tarada a 3 bar de
pressió; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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Unitat d'obra ICS075j: Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/2", tipus genebre o similar, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou les
vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva partida.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

-84

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

PG

Unitat d'obra ICS075n: Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2",
tipus genebre o similar. Totalment muntada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del
conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva partida.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2", tipus genebre o similar. Totalment
muntada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que
estan contemplades a la respectiva partida.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075p: Subministrament i muntatge de Vàlvula de papallona de ferro colat, DN80 , tipus SEI
o similar. Fins i tot part proporcional de brides. Totalment muntada, connexionada i provada. NOTA: en
aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan
contemplades a la respectiva partida.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de Vàlvula de papallona de ferro colat, DN80 , tipus SEI o similar. Fins i tot part
proporcional de brides. Totalment muntada, connexionada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules
del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva partida.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
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6

Situació

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

-84

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075y: Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/2", 010V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/2", 0-10V; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

PG

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexionat. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i esquitxades.

CA

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075z: Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 1 1/2", tot/res, amb motor
elèctric de 220 V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 1 1/2", tot/res, amb motor elèctric de 220 V; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexionat. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada connexió a la xarxa.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS079: Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de pressió diferencial, amb cos
de llautó, pressió màxima 10 bar, pressió de tara entre 50 i 500 mbar, temperatura màxima 120°C,
connexions femella-femella de 1 1/4" de diàmetre; inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de pressió diferencial, amb cos de llautó, pressió màxima 10 bar,
pressió de tara entre 50 i 500 mbar, temperatura màxima 120°C, connexions femella-femella de 1 1/4" de diàmetre;
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada connexió a la xarxa.
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inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

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

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexionat.

-84

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

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

PG

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CA

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb aixeta mini, amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i
tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas,
inclòs elements de muntatge, aixeta mini, i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexionat. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada connexió a la xarxa.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS080b: Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb aixeta mini, amb
boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una
temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge, aixeta mini, i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb aixeta mini, amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i
tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas,
inclòs elements de muntatge, aixeta mini, i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
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Unitat d'obra ICS080: Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb aixeta mini, amb
boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una
temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge, aixeta mini, i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada connexió a la xarxa.

-84

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexionat. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

PG

Unitat d'obra ICS080c: Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb aixeta mini, amb
boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una
temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge, aixeta mini, i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb aixeta mini, amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i
tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas,
inclòs elements de muntatge, aixeta mini, i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte.

CA

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexionat. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada connexió a la xarxa.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS085: Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua calenta de lectura directa, de raig
simple, amb emissor d'impulsos, per a cabal nominal 1,5 m³/h, de 15 mm de diàmetre nominal, dimensions
110x70x90 mm, temperatura màxima 90°C, pressió màxima 10 bar, cabal màxim 3 m³/h, longitud del cable
1,5 m; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua calenta de lectura directa, de raig simple, amb emissor d'impulsos,
per a cabal nominal 1,5 m³/h, de 15 mm de diàmetre nominal, dimensions 110x70x90 mm, temperatura màxima 90°C,
pressió màxima 10 bar, cabal màxim 3 m³/h, longitud del cable 1,5 m; inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació del comptador. Connexionat.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS090c: Subministrament i instal·lació de comptador d'energia per a calefacció de raig
múltiple, per a cabal de 10m3/h. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, brides i elements de
connexió, T amb baines per a sonda de temperatura i cablejat. Totalment muntat, programat i provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de comptador d'energia per a calefacció de raig múltiple, per a cabal de 10m3/h. Inclou
part proporcional de mitjans auxiliars, brides i elements de connexió, T amb baines per a sonda de temperatura i
cablejat. Totalment muntat, programat i provat.

PG

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

CA

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS090d: Subministrament i instal·lació de comptador d'energia per a calefacció de raig
múltiple, per a cabal de 3,5m3/h. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, brides i elements de
connexió, T amb baines per a sonda de temperatura i cablejat. Totalment muntat, programat i provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de comptador d'energia per a calefacció de raig múltiple, per a cabal de 3,5m3/h. Inclou
part proporcional de mitjans auxiliars, brides i elements de connexió, T amb baines per a sonda de temperatura i
cablejat. Totalment muntat, programat i provat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació del comptador. Connexionat.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.
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FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació del comptador. Connexionat.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

-84

Unitat d'obra ICS090e: Subministrament i instal·lació de comptador d'energia per a calefacció de raig
múltiple, amb sortida d'impulsos, per a cabal de 15m3/h. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars,
brides i elements de connexió, T amb baines per a sonda de temperatura i
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de comptador d'energia per a calefacció de raig múltiple, amb sortida d'impulsos, per a
cabal de 15m3/h. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, brides i elements de connexió, T amb baines per a sonda
de temperatura ii demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.

PG

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

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació del comptador. Connexionat.

CA

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEL010b: Subministrament i instal·lació de línia d'alimentació fixe en superfície, des del
quadre general de l'escola fins a la sala de calderes, formada per cables unipolars amb conductors de coure,
RZ1-K (AS) 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de PVC llis de 75 mm
de diàmetre. Inclús p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de línia d'alimentació fixe en superfície, des del quadre general de l'escola fins a la sala de
calderes, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 5G10 mm², sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 KV, sota tub protector de PVC llis de 75 mm de diàmetre. Inclús p/p d'accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-14 y GUÍA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación.
Instal·lació i col·locació dels tubs:
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.
- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

-84

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa de cables. Connexionat.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Els registres seran accessibles desde zones comunitaries.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

PG

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de Línia de control vista, formada per dos cables xarxa, categoria 7, de quatre parells
apantallats, dins tub protector de PVC rígid, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil guia, elements d'unió, colzes, caixes de
connexió intermitges i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.

CA

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instal·lació i col·locació dels tubs:

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.
- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa de cables. Connexionat. Proves de servei
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Registres accessibles des de zones comunitàries
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra IED010: Subministrament i instal·lació de Línia de control vista, formada per dos cables xarxa,
categoria 7, de quatre parells apantallats, dins tub protector de PVC rígid, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil
guia, elements d'unió, colzes, caixes de connexió intermitges i elements de subjecció. Totalment muntada,
connexionada i provada.
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Unitat d'obra IED010c: Subministrament i instal·lació de control soterrada, des de sala calderes biomassa
fins a entrada de cada sala, formada per cable bus CAN 2x2x0,75mm² apantallat i trenat, i cable de xarxa,
categoria 7, apantallat, sota tub protector de polietilè de doble paret, i un altre de reserva, de 63 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrats en rotllo, col·locats sobre llit de sorra de
10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases.
Inclús fil guia i dues caixes d'embornament de 30x30 a cada extrem de la tramada i part proporcional
d'arquetes cada 40m (segons plànol). Totalment muntada, connexionada i provada.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de control soterrada, des de sala calderes biomassa fins a entrada de cada sala, formada
per cable bus CAN 2x2x0,75mm² apantallat i trenat, i cable de xarxa, categoria 7, apantallat, sota tub protector de
polietilè de doble paret, i un altre de reserva, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N,
subministrats en rotllo, col·locats sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert
principal de les rases. Inclús fil guia i dues caixes d'embornament de 30x30 a cada extrem de la tramada i part
proporcional d'arquetes cada 40m (segons plànol). Totalment muntada, connexionada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instal·lació i col·locació dels tubs:

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.

- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.

CA

- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la línia. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Execució del llit de sorra per a
seient del tub. Col·locació del tub. Estesa de cables. Connexionat. Proves de servei. Execució del reblert
envoltant.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Registres accessibles des de zones comunitàries
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IED010d: Subministrament i instal·lació de Línia de control vista, formada per dos cables
xarxa, categoria 7, de quatre parells apantallats, dins tub protector de PVC rígid, de 32 mm de diàmetre.
Inclús fil guia, elements d'unió, colzes, caixes de connexió intermitges i elements de subjecció. Totalment
muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de Línia de control vista, formada per dos cables xarxa, categoria 7, de quatre parells
apantallats, dins tub protector de PVC rígid, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil guia, elements d'unió, colzes, caixes de
connexió intermitges i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.
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- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.

-84

Instal·lació i col·locació dels tubs:

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.
- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

PG

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa de cables. Connexionat. Proves de servei

CA

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IED010e: Subministrament i instal·lació de Línia de control vista, formada per dos cables
xarxa, categoria 7, de quatre parells apantallats, dins tub protector de PVC rígid, de 32 mm de diàmetre.
Inclús fil guia, elements d'unió, colzes, caixes de connexió intermitges i elements de subjecció. Totalment
muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de Línia de control vista, formada per dos cables xarxa, categoria 7, de quatre parells
apantallats, dins tub protector de PVC rígid, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil guia, elements d'unió, colzes, caixes de
connexió intermitges i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instal·lació i col·locació dels tubs:
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.
- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
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FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa de cables. Connexionat. Proves de servei
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Registres accessibles des de zones comunitàries

-84

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IED010g: Subministrament i instal·lació de Línia de control vista, formada per dos cables
xarxa, categoria 7, de quatre parells apantallats, dins tub protector de PVC rígid, de 32 mm de diàmetre.
Inclús fil guia, elements d'unió, colzes, caixes de connexió intermitges i elements de subjecció. Totalment
muntada, connexionada i provada.

PG

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de Línia de control vista, formada per dos cables xarxa, categoria 7, de quatre parells
apantallats, dins tub protector de PVC rígid, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil guia, elements d'unió, colzes, caixes de
connexió intermitges i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instal·lació i col·locació dels tubs:

- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..

CA

- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa de cables. Connexionat. Proves de servei
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Registres accessibles des de zones comunitàries
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEI050b: Subministrament i instal·lació elèctrica interior en la sala de calderes de biomassa.
Inclou circuits interiors amb cablejat lliure d'halògens i reduïda emissió de fums, 450/750V, tipus H07Z1-K
(AS), sota tub protector de gris dur i canal, il·luminació mitjançant dos fluorescents de 2x36W tipus OSRAM
o similar, il·luminació d'emergència, alimentació bombes dispositius, mecanismes de superfície tipus simon
o similar, interruptor exterior de la sala dins caixa d'emergència, subquadre dins armari tipus RITTAL KS o
similar per a 72 mòduls, i aparamenta sobre carril DIN tipus Hager o similar (segons plànols i esquema
unifilar). Inclou també interruptors de capçalera al subquadre general de l'edifici nou i interruptor exterior
de la sala de calderes. Inclou quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació (segons
indicacions esquema unifilar). Totalment montada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació elèctrica interior en la sala de calderes de biomassa. Inclou circuits interiors amb cablejat
lliure d'halògens i reduïda emissió de fums, 450/750V, tipus H07Z1-K (AS), sota tub protector de gris dur i canal,
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- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.
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il·luminació mitjançant dos fluorescents de 2x36W tipus OSRAM o similar, il·luminació d'emergència, alimentació bombes
dispositius, mecanismes de superfície tipus simon o similar, interruptor exterior de la sala dins caixa d'emergència,
subquadre dins armari tipus RITTAL KS o similar per a 72 mòduls, i aparamenta sobre carril DIN tipus Hager o similar
(segons plànols i esquema unifilar). Inclou també interruptors de capçalera al subquadre general de l'edifici nou i
interruptor exterior de la sala de calderes. Inclou quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació
(segons indicacions esquema unifilar). Totalment montada, connexionada i provada.

-84

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

PG

Separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de conductes. Col·locació i fixació de conductes. Connexionat de tubs i accessoris. Estesa de
cables. Connexionat de cables. Col·locació de mecanismes. Proves de servei.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CA

Unitat d'obra IFW020: Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb rosca de 1
1/2", tipus SEI o similar. NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del conjunt de circul·lació,
ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva partida.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb rosca de 1 1/2", tipus SEI o similar. NOTA: en
aquesta partida no s'inclou els filtres del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la
respectiva partida.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació del filtre a la canonada. Connexionat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra IFW020b: Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de bronze, tipus SEI o
similar, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 3", per a una
pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i
provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.

-84

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de bronze, tipus SEI o similar, amb tamís d'acer inoxidable
amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 3", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una
temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.

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

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

PG

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació del filtre a la canonada. Connexionat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

Unitat d'obra IFW020c: Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb rosca de 1
1/2", tipus SEI o similar. NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del conjunt de circul·lació,
ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva partida.

CA

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb rosca de 1 1/2", tipus SEI o similar. NOTA: en
aquesta partida no s'inclou els filtres del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la
respectiva partida.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació del filtre a la canonada. Connexionat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFW020cd: Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb rosca de
2", tipus SEI o similar. NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del conjunt de circul·lació, ompliment,
etc, ja que estan contemplades a la respectiva partida.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb rosca de 2", tipus SEI o similar. NOTA: en
aquesta partida no s'inclou els filtres del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la
respectiva partida.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.

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

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

-84

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació del filtre a la canonada. Connexionat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

PG

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IOD001: Central de detecció automàtica d'incendis, convencional, microprocessada, de 2 zones
de detecció.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de central de detecció automàtica d'incendis, convencional, microprocessada, de 2 zones
de detecció, amb caixa metàl·lica i tapa de ABS, amb mòdul d'alimentació, rectificador de corrent i carregador de
bateria, panell de control amb indicador d'alarma i avaria i commutador de tall de zones. Inclús bateries. Totalment
muntada, connexionada i provada.

- CTE. DB HS Salubridad.

CA

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.
DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Fixació al parament. Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció. Col·locació i connexionat de
les bateries.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La central de detecció d'incendis serà accessible.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IOD002: Detector tèrmic antideflagarant, de ABS color blanc, model DT2 "GOLMAR".
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de detector tèrmic convencional, de ABS color blanc, model DT2 "GOLMAR", format per un
element sensible a l'increment lent de la temperatura per a una temperatura màxima d'alarma de 64°C, per alimentació
de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida per pilot de senyalització remota i
base universal. Totalment muntat, connexionat i provat.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:
- CTE. DB HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.
DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PG

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Fixació de la base. Muntatge del detector. Connexionat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IOD004: Polsador d'alarma convencional de rearmament manual.

CA

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- CTE. DB HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.
DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Muntatge i connexionat del polsador d'alarma.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IOD006: Sirena electrònica, de ABS color vermell, per muntatge exterior, amb senyal òptica i
acústica i rètol "FOC".
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de sirena electrònica, d'ABS color vermell, per muntatge exterior, amb senyal òptica i
acústica i rètol "FOC", alimentació a 24 Vcc, potència sonora de 90 dB a 1 m i consum de 230 mA. Totalment, muntada,
connexionada i provada.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de polsador d'alarma convencional de rearmament manual, de ABS color vermell,
protecció IP 41, amb led indicador d'alarma color vermell i clau de rearmament. Totalment muntat, connexionat i provat.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:
- CTE. DB HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

-84

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

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.
DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PG

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Muntatge i connexionat de la sirena.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IOS010: Senyalització d'equips contra incendis, en poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm.

CA

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte i la zona d'ubicació està completament acabada.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació al parament mitjançant elements d'ancoratge. Protecció de l'element enfront cops
i esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada visibilitat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IOS010b: Senyalització de mitjans d'evacuació, en poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de placa de senyalització de mitjans d'evacuació, en poliestirè fotoluminiscent, de 210x210
mm.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte i la zona d'ubicació està completament acabada.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació al parament mitjançant elements d'ancoratge. Protecció de l'element enfront cops
i esquitxades.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de placa de senyalització d'equips contra incendis, en poliestirè fotoluminiscent, de
210x210 mm.
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6

Situació

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada visibilitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra IOX010: Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i
accessoris de muntatge. Totalment instal·lat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

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

PROCÉS D'EXECUCIÓ

PG

DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte i la zona d'ubicació està completament acabada.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de la situació de l'extintor. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor. Protecció del
conjunt davant a cops i mal ús.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Visibilitat total. Portarà incorporat la seva corresponent placa identificativa.

CA

Unitat d'obra ISD010: Partida alçada d'instal·lació de desaiguat de la sala de caldera/sitja (segons plànols),
format per una bonera i punts de desaiguat, realitzada amb canonada de PVC llis, sèrie B (UNE-EN 1329-1)
per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb els diàmetres necessaris per cada punt
de servei. Inclús p/p de derivacions individuals, connexions, accessoris i elements de subjecció. Totalment
muntada, connexionada i probada. Sense incloure ajudes de paleta.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Partida alçada d'instal·lació de desaiguat de la sala de caldera/sitja (segons plànols), format per una bonera i punts de
desaiguat, realitzada amb canonada de PVC llis, sèrie B (UNE-EN 1329-1) per la xarxa de desguàs que connecten
l'evacuació dels aparells amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús p/p de derivacions individuals,
connexions, accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i probada. Sense incloure ajudes de
paleta.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Presentació de tubs i peces especials. Acoblaments. Fixacions. Proves de servei. Protecció enfront
cops.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Es disposarà de taps de tancament en els punts de desguàs, fins la recepció dels aparells saniàris. Resistència
mecànica i estanqueïtat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra ISS010: Actuació de desplaçament de Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 110 mm de
diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Actuació de desplaçament de Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 110 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu,
amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en
l'interior de l'estructura dels edificis. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials col·locades mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntat, connexionat i provat per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

PROCÉS D'EXECUCIÓ

PG

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat del col·lector. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Marcat de la situació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el líquid
netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces. Realització de proves de servei.

CA

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops. No s'utilitzarà per a l'evacuació d'altres tipus de residus que no siguin aigües residuals o
pluvials.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IVN023: Subministrament i muntatge de reixeta rectangular de formigó, amb lamel·les
horitzontals fixes, de 200x400 mm, per ventilació natural, amb reixa antiocells. Fins i tot part proporcional
de mitjans auxiliars. Totalment muntada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de reixeta rectangular de formigó, amb lamel·les horitzontals fixes, de 200x400 mm, per
ventilació natural, amb reixa antiocells. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació mitjançant elements d'ancoratge.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La ventilació serà adequada.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El col·lector tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IVK040: Barret rectangular de xapa lacada de color negre per a xemeneia conjunta de dues
sortides de fums. Totalment muntat, fins i tot part proporcional d'ajudes de paleteria.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Barret rectangular de xapa lacada de color negre per a xemeneia conjunta de dues sortides de fums. Totalment muntat,
fins i tot part proporcional d'ajudes de paleteria.

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

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

PROCÉS D'EXECUCIÓ

PG

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

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Fixació i col·locació mitjançant elements d'ancoratge.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El sistema serà estanc. La ventilació serà adequada.

CA

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IVV020: Subministrament i col·locació de conducte circular per a instal·lació de ventilació
format per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de
gruix, col·locat en posició horitzontal. Fins i tot p/p de retallada de materials, unions, reforços,
embocadures, tapes de registre, elements de fixació, connexions, accessoris i peixos especials, sense
incloure comportes de regulació o tallafoc, ni reixetes i difusores. Totalment muntat, connexionat i provat
per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es
prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i
evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de conducte circular per a instal·lació de ventilació format per tub de xapa d'acer
galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, col·locat en posició horitzontal. Fins i
tot p/p de retallada de materials, unions, reforços, embocadures, tapes de registre, elements de fixació, connexions,
accessoris i peixos especials, sense incloure comportes de regulació o tallafoc, ni reixetes i difusores. Totalment muntat,
connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces especials.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
Es comprovarà l'existència de forats i passatubs en els forjats i elements estructurals a travessar.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs,
accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conducte serà estanca. La ventilació serà adequada.
PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos
circulares de chapa metálica
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

PG

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.8.- Aïllaments e impermeabilitzacions

CA

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació d'impermeabilització de mur de soterrani o estructura soterrada, per la seva cara exterior, mitjançant làmina
de betum modificat amb elastòmer SBS, tipus LBM(SBS) - 40 - FV, massa nominal 4 kg/m², amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 100 g/m², acabada amb film plàstic termofusible en ambdues cares, prèvia emprimació amb emulsió
asfàltica estable (rendiment: 0,5 kg/m²). Fins i tot p/p de neteja i preparació de la superfície, cavalcaments i bandes de
reforç en la coronació i en el lliurament al peu del mur en la seva trobada amb la fonamentació.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el mur està completament acabat.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Realització de treballs auxiliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs, etc.). Neteja i preparació
de la superfície en la què ha d'aplicar-se la impermeabilització. Aplicació de la capa d'emprimació. Execució de la
membrana impermeabilitzant. Tractament dels elements singulars (angles, arestes, etc.). Segellat de juntes.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La membrana impermeabilitzant serà continua, amb un adequat tractament de juntes.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
La impermeabilització es protegirà, després de la seva col·locació, dels impactes, pressions o altres accions que la
poguessin alterar, fins que es realitzi el reblert de l'extradós del mur.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

Unitat d'obra NIM040: Formació de drenatge de mur de soterrani o estructura soterrada, per la seva cara
exterior, mitjançant làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 mm
d'altura, amb geotèxtil de polipropilè incorporat, resistència a la compressió 150 kN/m² segons UNE-EN ISO
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Unitat d'obra NIM011: Formació d'impermeabilització de mur de soterrani o estructura soterrada, per la
seva cara exterior, mitjançant làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, tipus LBM(SBS) - 40 - FV,
massa nominal 4 kg/m², amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m², acabada amb film plàstic
termofusible en ambdues cares, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica estable (rendiment: 0,5 kg/m²).
Fins i tot p/p de neteja i preparació de la superfície, cavalcaments i bandes de reforç en la coronació i en el
lliurament al peu del mur en la seva trobada amb la fonamentació.
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604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,7 kg/m²; subjecte al parament vertical mitjançant
fixacions mecàniques (6 ud/m²), amb els nòduls contra el mur prèviament impermeabilitzat. Fins i tot p/p
de neteja i preparació de la superfície, cavalcaments horitzontals i verticals, rematades de cantonades i
racons i col·locació de perfil metàl·lic de rematada superior (0,3 m/m²).

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB HS Salubridad.

-84

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de drenatge de mur de soterrani o estructura soterrada, per la seva cara exterior, mitjançant làmina drenant
nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 mm d'altura, amb geotèxtil de polipropilè incorporat,
resistència a la compressió 150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,7
kg/m²; subjecte al parament vertical mitjançant fixacions mecàniques (6 ud/m²), amb els nòduls contra el mur
prèviament impermeabilitzat. Fins i tot p/p de neteja i preparació de la superfície, cavalcaments horitzontals i verticals,
rematades de cantonades i racons i col·locació de perfil metàl·lic de rematada superior (0,3 m/m²).

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

PG

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el mur està completament acabat.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà provisionalment fins que es realitzi el reblert de l'extradós del mur, particularment davant d'accions
mecàniques.

CA

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

2.2.9.- Cobertes

Unitat d'obra QRB010: Subministrament i muntatge de passamà de remat lateral pas de les pales del rotor,
amb làmina d'acer inoxidable AISI 304, de 15 cm d'altura. Inclús p/p d’elements de fixació i mitjans
auxiliars.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de passamà de remat lateral pas de les pales del rotor, amb làmina d'acer inoxidable AISI
304, de 15 cm d'altura. Inclús p/p d’elements de fixació i mitjans auxiliars..
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que els paraments de recolzament estan sanejats, nets i anivellats.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació de la superfície. Replanteig. Tall, col·locació i fixació del perfil.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al suport serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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FASES D'EXECUCIÓ
Realització de treballs auxiliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs, etc.). Neteja i preparació de la
superfície a la qual ha d'aplicar-se la làmina drenant. Col·locació de la làmina drenant i filtrant. Tractament dels
elements singulars (angles, arestes, etc.).
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2.2.10.- Revestiments

Unitat d'obra RDM010: Subministrament i muntatge de sistema antipressió per a porta de la sitja. Format
per làmines de fusta de pi, sense recobriment, de 19 mm d'espessor i 25cm d'alçada, muntades sobre dues
guies laterals formades per dos perfils tipus Z d'acer galvanitzat cargolats al parament vertical.

-84

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de sistema antipressió per a porta de la sitja. Format per làmines de fusta de pi, sense
recobriment, de 19 mm d'espessor i 25cm d'alçada, muntades sobre dues guies laterals formades per dos perfils tipus Z
d'acer galvanitzat cargolats al parament vertical.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

PROCÉS D'EXECUCIÓ

PG

DEL SUPORT
Es comprovarà la inexistència d'irregularitats en el suport, la superfície del qual ha de ser llisa i estar seca i neta.

FASES D'EXECUCIÓ
Preparació i neteja de la superfície a revestir. Replanteig de juntes, forats i punts de trobada. Replantejament
dels taulells sobre el parament. Tall i presentació dels taulers. Col·locació i fixació sobre el parament. Resolució
del perímetre del revestiment. Neteja de la superfície.

CA

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i rascades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 2 m².

Unitat d'obra RFP010: Formació en façanes de capa d'acabat amb pintura plàstica, color a escollir, textura
llisa, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons de pintura autonetejable, basada en resines de Pliolite i
dissolvents orgànics, com a fixador de superfície, i dues mans d'acabat amb pintura plàstica llisa, acabat
mat, diluït amb un 10% d'aigua, a base d'un copolímer acrílic-vinílic, impermeable a l'aigua de pluja i
permeable al vapor d'aigua, antifloridura, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà). També p/p de preparació i neteja
prèvia del suport de morter industrial, en bon estat de conservació, mitjançant raspalls o elements adequats
i fegat de petites adherències i imperfeccions formació de junts, racons, arestes i acabaments en les
trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície, de mitjans auxiliars,
de protecció de fusteries i altres elements contigus, i neteja posterior a l'actuació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació en façanes de capa d'acabat per a revestiments continus bicapa amb pintura plàstica, color a escollir, textura
llisa, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons de pintura autonetejable, basada en resines de Pliolite i dissolvents
orgànics, com a fixador de superfície, i dues mans d'acabat amb pintura plàstica llisa, acabat mat, diluït amb un 10%
d'aigua, a base d'un copolímer acrílic-vinílic, impermeable a l'aigua de pluja i permeable al vapor d'aigua, antifloridura,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà). També p/p de preparació i neteja prèvia del suport de morter industrial, en bon estat de
conservació, mitjançant raspalls o elements adequats i fegat de petites adherències i imperfeccions formació de junts,
racons, arestes i acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura, taques d'òxid, de
floridura o d'humitat, pols ni eflorescències.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El revestiment quedarà pla. Tendrà bon aspecte. La fixació al suport serà adequada.
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6

Situació

Es comprovarà que estan rebuts i muntats tots els elements que han d'anar subjectes al parament.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o plogui.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

-84

FASES D'EXECUCIÓ
Preparació, neteja i escatat previ del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Serà impermeable l'aigua i permeable al vapor d'aigua. Tendrà bon aspecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

PG

Unitat d'obra RIP025: Formació de capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre
paraments horitzontals i verticals interiors de morter de ciment, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons
d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica en dispersió
aquosa tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del suport
mitjançant neteja, de mitjans auxiliars, de protecció de fusteries i altres elements contigus, i neteja
posterior a l'actuació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horitzontals i
verticals interiors de morter de ciment, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de
superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125
l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja.

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

CA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura, taques d'òxid, de
greix o d'humitat, imperfeccions ni eflorescències.
Es comprovarà que es troben adequadament protegits els elements com fusteria i vidrieria de les esquitxades de
pintura.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 6°C o superior a 28°C.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

Unitat d'obra RPE010: Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona vista, de 15 mm
de gruix, aplicat sobre un parament vertical, amb acabat superficial brunyit. Inclús p/p de mitjans auxiliars,
de col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els
frons de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació
entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament
vertical exterior acabat superficial brunyit. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents i en els frons de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de juntes,
100
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
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racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en
els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB HS Salubridad.

-84

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els
buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport és dura, està neta i lliure de desperfectes, té la porositat i planitut
adequades, és rugosa i estable, i està seca.

PG

Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcos de portes i finestres, i està
conclosa la coberta de l'edifici.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

CA

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

Unitat d'obra RPE010b: Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona vista, de 15 mm
de gruix, aplicat sobre un parament vertical, amb acabat superficial brunyit. Inclús p/p de mitjans auxiliars,
de col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els
frons de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació
entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament
vertical exterior acabat superficial brunyit. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents i en els frons de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de juntes,
racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en
els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els
buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport és dura, està neta i lliure de desperfectes, té la porositat i planitut
adequades, és rugosa i estable, i està seca.
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FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
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Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcos de portes i finestres, i està
conclosa la coberta de l'edifici.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

-84

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà pla i tindrà una perfecta adherència al suporte.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.

Unitat d'obra RPG010: Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament
vertical, de fins 3 m d'alçària, de 15 mm de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de guix
de construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir i una segona capa d'arrebossat amb pasta de guix
d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o rematada, amb mestres solament en les
cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per que la separació entre elles no sigui
superior a 3 m. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, acabaments
amb entornpeu, formació d'arestes i racons, formació d'arestes i racons, col·locació de malla de fibra de
vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i
muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.

CA

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m d'alçària, de 15 mm
de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat sobre els paraments a
revestir i una segona capa d'arrebossat amb pasta de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o
rematada, amb mestres solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per que la
separació entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb
perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons, formació d'arestes i racons, col·locació de malla
de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i
muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada des del paviment fins al sostre, segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats
menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m². No han sigut objecte de
descompte els paraments verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcos de portes i finestres, i estan
conclosos la coberta i els murs exteriors de l'edifici.
Es comprovarà que la superfície a revestir està ben preparada, no trobant-se sobre ella cossos estranys ni taques
calcàries o d'aigua de condensació.
Es comprovarà que el palmell de la mà no es taca de pols al passar-la sobre la superfície a revestir.
Es rebutjarà l'existència d'una capa vitrificada, raspant la superfície amb un objecte punxent.
Es comprovarà l'absorció del suport amb una brotxa humida, considerant-la suficient si la superfície humida es
manté enfosquida de 3 a 5 minuts.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 40°C.
La humitat relativa serà inferior al 70%.
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PG

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².
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En cas de pluja intensa, aquesta no podrà incidir sobre els paraments a revestir.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
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FASES D'EXECUCIÓ
Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de cantoneres a les cantonades i
sortints. Pastat del guix gruixut. Extès de la pasta de guix entre les mestres i regulartizació del revestimient.
Pastat del guix fi. Execució de l'arrebossat, estenent la pasta de guix fi sobre la superfície prèviament enguixada.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment de nova execució enfront cops i fregaments.

PG

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, considerant com
altura la distància entre el paviment i el sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre els 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte sigui
com sigui la seva dimensió.

2.2.11.- Urbanització interior de la parcel·la

CA

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de
40x40x40 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de
400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de connexió
elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN. Fins i tot connexions de tubs i acabaments. Completament acabada,
sense incloure l'excavació ni el reblert de l'extradós.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Col·locació de l'arqueta prefabricada.
Formació de forats per connexionat de tubs. Empalmament dels tubs al pericó. Col·locació de la tapa i els
accessoris.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Serà accessible.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar accidents.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UJA050: Aportació de terra vegetal, suministrada a granel i estesa amb mitjans mecànics,
mitjançant retroexcavadora.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aportació de terra vegetal garbellada, suministrada a granel i estesa amb mitjans mecànics, mitjançant retroexcavadora,
en capes de gruix uniforme i sense produir danys a les plantes existents. Inclús p/p de perfilat del terreny, senyalització i
protecció.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
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Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

Unitat d'obra UIA010: Subministrament i muntatge de pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó,
sense fons, registrable, de 40x40x40 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de
tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat
alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.
Fins i tot connexions de tubs i acabaments. Completament acabada, sense incloure l'excavació ni el reblert
de l'extradós.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el condicionament previ del terreny ha estat realitzat i, si la superfície final és drenant, que té
els pendents adequats per a l'evacuació d'aigües.

-84

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui o neu.

FASES D'EXECUCIÓ
Aplec de la terra vegetal. Estès de la terra vegetal. Senyalització i protecció del terreny.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà el pas de persones i vehicles sobre la terra vegetal aportada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

PG

Unitat d'obra UVP010: Subministrament i muntatge d'obertura corredissa per a sostre, metàl·lica formada
per estructura d'acer galvanitzat i plafons de panell sandwich de color marró, d'una fulla corredissa sobre
guies, dimensions 350x350 cm, amb laterals amb reixeta ventilada, per descàrrega de biomassa, d'obertura
manual i tancament amb pany. Fins i tot part proporcional de suports per a guies, anivellament, topalls,
manetes, candau i elements auxiliars. Totalment muntada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge d'obertura corredissa per a sostre, metàl·lica formada per estructura d'acer galvanitzat i
plafons de panell sandwich de color marró, d'una fulla corredissa sobre guies, dimensions 350x350 cm, amb laterals amb
reixeta ventilada, per descàrrega de biomassa, d'obertura manual i tancament amb pany. Fins i tot part proporcional de
suports per a guies, anivellament, topalls, manetes, candau i elements auxiliars. Totalment muntada i provada.

CA

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el forat està acabat i que les seves dimensions són correctes.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Excavació de terres. Replanteig. Col·locació i muntatge del pal de fixació. Aplomat i anivellació dels elements.
Abocat del formigó. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de
mecanismes. Protecció enfront cops i pas de vehicles.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Solidesa del conjunt i ajustament dels mecanismes.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UVP010b: Subministrament i col·locació de porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de
fulla corredissa, dimensions 450x200 cm, perfils rectangulars en cèrcol sòcol inferior realitzat amb xapa
grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per a accés de vehicles. Obertura manual. Inclús p/p de pòrtic
lateral de sustentació i topall de tancament, guia inferior amb UPN 100 i quadrat massís de 25x25 mm
asseguts amb formigó HM-25/B/20/I i rebuts a obra; rodes per lliscament, amb coixinet de greixatge
permanent, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació
antioxidant i accessoris. Totalment muntada i en funcionament.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de fulla corredissa, dimensions 450x200
cm, perfils rectangulars en cèrcol sòcol inferior realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per a
accés de vehicles. Obertura manual. Inclús p/p de pòrtic lateral de sustentació i topall de tancament, guia inferior amb
UPN 100 i quadrat massís de 25x25 mm asseguts amb formigó HM-25/B/20/I i rebuts a obra; rodes per lliscament, amb
coixinet de greixatge permanent, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació
antioxidant i accessoris. Totalment muntada i en funcionament.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Muntatge: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el forat està acabat i que les seves dimensions són correctes.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació dels perfils guia. Instal·lació de la porta. Abocat del formigó. Muntatge del sistema
d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes i guies.

PG

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. Els mecanismes estaran ajustats.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CA

Unitat d'obra UBC010: Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè reticulat WATTS Microflex
Duo, o similar, de 200 mm de diàmetre, composta per dos tubs de polietilè reticulat (PEX) de 50 mm de
diàmetre i 4,6 mm de gruix, preaïllats tèrmicament amb escuma de PEX i protegits mecànicament amb tub
corrugat de polietilè d'alta densitat, amb barrera antidifusió, per a conducció soterrada d'aigua en
instal.lació centralitzada de calefacció i A.C.S., col·locada sobre llit o jaç de sorra de 10 cm de gruix,
degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant
fins els ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins 15 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús p/p d'accessoris
d'unió a 2 1/2". Totalment col·locada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè reticulat WATTS Microflex Duo, o similar, de 200 mm de
diàmetre, composta per dos tubs de polietilè reticulat (PEX) de 50 mm de diàmetre i 4,6 mm de gruix, preaïllats
tèrmicament amb escuma de PEX i protegits mecànicament amb tub corrugat de polietilè d'alta densitat, amb barrera
antidifusió, per a conducció soterrada d'aigua en instal.lació centralitzada de calefacció i A.C.S., col·locada sobre llit o jaç
de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert
lateral compactant fins els ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins 15 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús p/p d'accessoris
d'unió a 2 1/2". Totalment col·locada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: NTE-IFA. Instalaciones de fontanería: Abastecimiento.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons
documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la conducció. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de
tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada en el fons de la rasa.
Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Formació d'unions entre peces. Execució del
reblert envoltant.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La conducció serà estanca.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.
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Unitat d'obra UBC010d: Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè reticulat WATTS Microflex
Duo, o similar, de 200 mm de diàmetre, composta per dos tubs de polietilè reticulat (PEX) de 63 mm de
diàmetre i 5,8 mm de gruix, preaïllats tèrmicament amb escuma de PEX i protegits mecànicament amb tub
corrugat de polietilè d'alta densitat, amb barrera antidifusió, per a conducció soterrada d'aigua en
instal.lació centralitzada de calefacció i A.C.S., col·locada sobre llit o jaç de sorra de 10 cm de gruix,
degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant
fins els ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins 15 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús p/p d'accessoris
d'unió a 2 1/2". Totalment col·locada i provada.

PG

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè reticulat WATTS Microflex Duo, o similar, de 200 mm de
diàmetre, composta per dos tubs de polietilè reticulat (PEX) de 63 mm de diàmetre i 5,8 mm de gruix, preaïllats
tèrmicament amb escuma de PEX i protegits mecànicament amb tub corrugat de polietilè d'alta densitat, amb barrera
antidifusió, per a conducció soterrada d'aigua en instal.lació centralitzada de calefacció i A.C.S., col·locada sobre llit o jaç
de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert
lateral compactant fins els ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins 15 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús p/p d'accessoris
d'unió a 2 1/2". Totalment col·locada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: NTE-IFA. Instalaciones de fontanería: Abastecimiento.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
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DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la conducció. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de
tubs i peces especials. Execució del jaç de sorra per a seient del tub. Descens i col·locació de la canonada en el
fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Formació d'unions entre peces.
Execució del reblert envoltant. Proves de servei.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Estanqueïtat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

2.2.12.- Control de qualitat i assaigs
Unitat d'obra XEH010: Assaig sobre una mostra de formigó sense D.O.R. amb determinació de: consistència
del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a
compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació de sis provetes, curat,
escairament i ruptura a compressió.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó fresc sense D.O.R.,
agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques: consistència del
formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica
a compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de
15x30 cm del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, escairament i ruptura a compressió de les mateixes segons UNE-EN
12390-3. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Control del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons
documentació gràfica de Projecte.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.
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2.3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat

D'acord amb l'article 7.4 del CTE, a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents
parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per part del constructor, i al seu
càrrec, independentment de les ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació aplicable, que seran
realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el capítol de Control de Qualitat i
Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte.

C FONAMENTACIONS

La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte.
No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles.
Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el projecte o el Director d'Obra.
No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de fonamentació, o creat
zones verdes el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius.

Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de construcció, per part de
l'empresa constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 (conjunts
monumentals o singulars i edificis de més de 20 plantes), mitjançant l'establiment per part d'una organització amb
experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent, d'un sistema d'anivellació per controlar
l'assentament a les zones més característiques de l'obra, en les següents condicions:

CA

• El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de manera que pugui considerar-se com
a immòbil durant tot el període d'observació.
• El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En el cas que la superestructura es
recolzi sobre murs, es preveurà un punt d'observació cada 20 m de longitud, com a mínim. En qualsevol cas, el
nombre mínim de referències d'anivellació serà de 4. La precisió de l'anivellació serà de 0,1 mm.
• La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de la fonamentació. És
recomanable efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al final de la mateixa, i en acabar els envans de
cada dues plantes.
• El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra.
E ESTRUCTURES

Un cop finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, en entrar en càrrega es comprovarà visualment el seu eficaç
comportament, per part de la Direcció d'Execució de l'Obra, verificant que no es produeixen deformacions no previstes
en el projecte ni apareixen esquerdes en els elements estructurals.
En cas contrari i quan s'apreciï algun problema, s'han de realitzar proves de càrrega, el cost de la qual serà a càrrec de
l'empresa constructora, per avaluar la seguretat de l'estructura, en la seva totalitat o d'una part d'ella. Aquestes proves
de càrrega es realitzaran d'acord amb un Pla d'Assaigs que avaluï la viabilitat de les proves, per una organització amb
experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent.

F FAÇANES
Prova d'escorrentia per comprovar l'estanqueïtat a l'aigua d'una zona de façana mitjançant simulació de pluja sobre la
superfície de prova, en el pany més desfavorable.
Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu càrrec, per comprovar l'estanqueïtat a l'aigua de portes i finestres
de la fusteria exterior dels buits de façana, en almenys un buit cada 50 m² de façana i no menys d'un per façana,
incloent les lluernes de coberta, si les hi hagués.

I INSTAL·LACIONS
Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització.
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Segons el CTE DB SE C, en el seu apartat 4.6.5, abans de la posada en servei de l'edifici s'ha de comprovar, per part del
Director d'Execució de l'Obra, que:

Projecte Projecte de Caldera de Biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea
Escola El Bruc – Riells i Viabrea (17404)

Promotor Ajuntament de Riells i Viabrea
Enginyer Industrial

Joan Oliver Casanellas

Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars

87

Data 12 de desembre de 2015

6

Situació

Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de donar
la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.
Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part
de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa.

-84

Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a
l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel
director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat.
Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, així
com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes.

2.4.- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de
gestió dels residus de construcció i demolició
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra:

PG

El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.

Raó social.
Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

CA

•
•
•
•

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contenció.
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada
tipus de RCE.
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.
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Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda
de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la
següent informació:

