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1 Situació actual
En l’avaluació de riscos efectuada per l’empresa que l’Ajuntament de Terrassa té contractada per a
efectuar el manteniment de les instal·lacions de sanejament, UTE EDARS TERRASSA, se’ns informa
que cal emprendre mesures correctores per tal de garantir la seguretat en alguns centres de treball en
els que s’ha d’efectuar el manteniment.
Els registres actuals de les depuradores soterrades compactes no permeten un accés segur a l’interior
d’aquests elements. Per això, dins el marc del Servei de Prevenció de Riscos, es preveu la remodelació
de tots els registres que donen accés a les depuradores, per tal de fer-les accessibles al personal de
manteniment. Aquesta memòria preveu, en aquest sentit, actuar en dues depuradores: la depuradora de
Camamilla i la de Cadernera.
Per altra banda, la depuradora Oreneta es situa al límit d’un penya-segat, la qual cosa dificulta els
treballs de manteniment en aquesta instal·lació. En aquest emplaçament es preveuen dues actuacions:
- instal·lació d’una reixa metàl·lica al límit de la planta que permeti augmentar la seguretat mentre
es realitzen els treballs de manteniment.
- Col·locar una barana a la baixada del carrer d’accés a la planta ja que aquest accés pot resultar
perillós sobretot en duies de pluja quan el paviment és moll.
Pel que fa a la depuradora del carrer Gaià, està previst construir una arqueta de registre per tal de poder
prendre mostres de l’aigua de sortida de la instal·lació i així conèixer el rendiment de depuració
d’aquesta.

2 Objecte
L’objecte de la present Memòria valorada consisteix en l’execució dels treballs de Millora de la
seguretat a les estacions depuradores de Cadernera, Camamilla, Oreneta i Gaià.

3 Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació de la present memòria valorada correspon a les depuradores següents:
Depuradora Cadernera, ubicada al torrent Fondo
Substitució de 3 uts de tapes de registre
Depuradora Camamilla, ubicada al final del carrer Camamilla
Substitució de 2 uts de tapes de registre
Depuradora Oreneta, ubicada al final del carrer Oreneta
Instal·lació de 25 mL de tancament al final del carrer Oreneta
Instal·lació de 30 mL de passamans al carrer Oreneta
Depuradora Gaià, ubicada al final del carrer Gaià
Construcció pou de registre de 4 m de profunditat per a la presa de mostres

4 Codificació
Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Directiva 2004/1 8/CE del Parlament Europeu i del
Consell de 31 de març de 2004, resulta necessari ajustar la identificació dels contractes a la
nomenclatura CPV. En particular, l’article 76 de la citada directiva obliga tots els governs dels estats
membres, a identificar pel seu codi CPV, els contractes adjudicats, que han de ser Objecte de
comunicació a la Comissió Europea.
A fi d’ajustar el Registre Públic de Contractes a les obligacions establertes per l’esmentada directiva la
transposició de la qual ha estat efectuada pel Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
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el Text refós de la Llei de Contractes del sector Públic, per identificar l’objecte dels contractes adjudicats
a partir de l’any 2009 es codificaran amb la taula CPVO8 establerta en el Reglament (CE) núm. 213/2008
de la Comissió, de 28 de novembre de 2007.
Per tot l’exposat anteriorment, al present contracte li correspondrà els següents codis:
Nomenclatura CPV: 45232430-5 Obras para el tratamiento de agua
Nomenclatura CPV: 45112000-5 Treballs d'excavació i moviment de terres
Nomenclatura CPV: 45111100-9 Treballs de demolició

5 Descripció de les obres
La proposta d’actuació a cada instal·lació es concreta en els treballs següents:
5.1 Remodelació de les tres tapes d’accés a l’interior de la depuradora de Cadernera
Els treballs a efectuar són:
Substitució de les 3 tapes actuals de les depuradores (2 tapes del reactor i 1 tapa del decantador)
per tapes llagrimades cegues T50 de PRFV de dimensions 1x1 m amb el seu respectiu marc i
tirador.
Tallat de formigó per a les tres noves tapes on hi ha les actuals.
Tallat de la tapa metàl·lica interna de cadascun dels registres per permetre l’accés a la instal·lació.
Gestió dels residus generats durant l’obra al gestor autoritzat.
Instal·lació de barres de seguretat extraïbles d’acer inoxidable per impedir la caiguda dins el dipòsit.
S’adjunta fotos de les dues tipologies d’instal·lació en funció de la forma del pou.
Instal·lació de dispositiu de subjecció i tancament de les tapes per a evitar l’accés a persones alienes
al servei i evitar possibles robatoris de les tapes. Es tracta del següent dispositiu:
- marc d’acer inoxidable que envolta la tapa de fibra
- orella soldada al marc de la tapa
- anclatge per posar el candau
- rebaix en el formigó per a que tot el conjunt de tancament quedi per sota el nivell del terra i
així no quedin elements sortint que puguin provocar caigudes al mateix i/o a diferent nivell
5.2 Remodelació de les dues tapes d’accés a l’interior de la depuradora de Camamilla
Els treballs a efectuar són:
Subministrament i instal·lació de 2 tapes llagrimades cegues T50 de PRFV de dimensions 1x1 m
amb el seu respectiu marc i tirador.
Tallat de formigó per a les dues noves tapes on hi ha les actuals.
Tallat de la tapa metàl·lica interna de cadascun dels registres per permetre l’accés a la instal·lació.
Gestió dels residus generats durant l’obra al gestor autoritzat.
Instal·lació de barres de seguretat extraïbles d’acer inoxidable per impedir la caiguda dins el dipòsit.
Instal·lació de dispositiu de subjecció i tancament de les tapes per a evitar l’accés a persones alienes
al servei i evitar possibles robatoris de les tapes. Es tracta del següent dispositiu:
- marc d’acer inoxidable que envolta la tapa de fibra
- orella soldada al marc de la tapa
- anclatge per posar el candau
- rebaix en el formigó per a que tot el conjunt de tancament quedi per sota el nivell del terra i
així no quedin elements sortint que puguin provocar caigudes al mateix i/o a diferent nivell
5.3 Millora de la seguretat a la EDAR Oreneta
Les actuacions que es plantegen en aquesta instal·lació són les següents:
Subministrament i col·locació d’uns 25 metres d’enreixat metàl·lic de torsió simple amb una alçada
de 2 metres.
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La malla de l’enreixat amb trama 50/14 i galvanitzada.
Postes per a la reixa metàl·lica galvanitzats amb taps i suports.
Col·locació de postes entremitjos cada 3 metres i centres de tensió cada 30 cm.
L’actuació inclou la cimentació dels postes a terra.
Instal·lació de barana d’acer galvanitzat amb passamans d’acer galvanitzat, muntants i travesser en
perfil L50 cada 20 cm i de 90 cm d’alçada ancorada al terrenys en daus de formigó.
5.4 Construcció arqueta de registre per a permetre la presa de mostres a la EDAR Gaià
Actuacions a fer:
Treballs d’excavació d’uns 4 m aproximadament a la part superior del tal·lus per condicionar el
terreny per a la construcció d’un registre per a la presa de mostres de la planta.
Subministrament i instal·lació de tapa llagrimada cega T50 de PRFV de dimensions 0,5x0,5 m amb el
seu respectiu marc i tirador. Apte per suportar trànsit rodat.
Subministrament i col·locació d’uns 4 metres aproximadament de tub de diàmetre 400 mm, amb les
seves respectives brides per a l’anterior tub.
Realització de plataforma de formigó auxiliar a la col·locació del tub i de la nova arqueta de presa de
mostres.
Treballs de moviment de terres per a condicionar la zona on s’ubiqui la nova arqueta de presa de
mostres de la planta.

6 Normativa d’aplicació
Normativa de seguretat
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre en materia de Seguridad y Salud en las obras de
construcción.
- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción.
- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/95 de 8 de novembre 1995, aprovada pel Reial Decret
1627/1997, de data 24 d’octubre.
Residus d’obra
- Decrets 105/2008 i 89/2010 reguladors dels residus en construcció. L’empresa adjudicatària de l’obra
haurà de justificar mitjançant certificat del dipòsit o abocador de runes la correcte realització i tractament
del material abocat.
Normativa de contractació
- Llei de Contractació de les Administracions Públiques. Llei 13/1995 de 18 de maig.
- Decret 3854/1970, del Ministeri d’Obres Públiques de 31 de Desembre de 1970, s’exceptua el que hagi
estat modificat pel reglament que es cita a continuació.
- Reglament General de Contractació de l’Estat.
- Decret 3410/1975, del Ministeri de Hisenda de 25 de Novembre de 1975.
A més a més d’aquesta Normativa general, caldrà aplicar també en el moment de la construcció tota la
Normativa vigent del sector i la dels materials emprats en la construcció, totes les que indiqui en CTE en
matèria d’utilització per a manteniment de la depuradora i les que marqui el RD 842/2002 per a
instal·lacions elèctriques en baixa tensió.
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7 Serveis afectats
Atès que els treballs es desenvoluparan sobre les calçades dels carrers que formen part del sistema
general viari, els quals són de titularitat municipal, no hi haurà afecció a terrenys i béns particulars.
Així mateix i degut al tipus d’obra, no es preveu l’afecció a cap xarxa de serveis públics de distribució o
subministrament, ja que els existents es troben localitzats i no se’n preveu cap interferència.

8 Condicionants d’obra
El contractista estarà obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte durant el
desenvolupament dels treballs li sigui d’aplicació, encara que no es trobi expressat en el plec. Serà
responsabilitat del contractista l’elaboració de quants plans complementaris de detall i especificacions
tècniques complementàries calguin per a la correcta realització i funcionament de les obres.

9 Termini d’execució
El termini d’execució de les obres s’estableix en 2 mesos. El termini indicat és a títol orientatiu, pel què la
seva fixació a nivell de treball correspondrà a l’adjudicatari de l’obra, en funció dels mitjans amb què
compti i el rendiment dels equips que presenti, que haurà de comptar amb l’aprovació de la Direcció
Facultativa.

10 Seguiment i control de les obres
La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs corresponen als serveis tècnics de
l’Ajuntament de Terrassa. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal tècnic
del Servei de Medi Ambient tindrà accés, en qualsevol moment, a l’obra, sigui quin sigui l’estat de
desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en
curs als tècnics designats per l’Ajuntament de Terrassa.
L’empresa adjudicatària designarà a peu d’obra, un tècnic amb suficient qualificació per a desenvolupar
les tasques assignades i amb dedicació suficient per a la bona i correcta execució de l’obra. Tanmateix,
aquest tècnic ha d’estar localitzable en tot moment. En el cas de no complir-se aquests requisits, la
Direcció Facultativa pot rebutjar-lo i sol·licitar-ne un de nou.

11 Control de qualitat
Les despeses derivades del control de qualitat de l’obra aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins al
límit de l’1’5% del pressupost de licitació. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest límit.

12 Seguretat i salut
Segons l’article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica l'obligatorietat, per part del promotor,
per a què es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de construcció sempre
que es compleixin algun dels supòsits següents:
• Pressupost d’Execució per Contracta superior a 450.760 €.
• Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun moment més de 20
treballadors.
• Volum de mà d’obra superior a 500 jornades.
• Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.
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Com l’obra objecte del present document no supera cap de les limitacions indicades, no hi ha
obligatorietat de realitzar l'Estudi de Seguretat i Salut, essent suficient l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
que es recull a la Memòria Valorada.
Aquest Estudi Bàsic servirà per a donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per què
redacti el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la
prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció
Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre.
El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a la Corporació, per tal de què
aquesta procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla
de Seguretat i Salut i aquesta circumstància es recollirà de manera expressa en l’acta de comprovació de
replantejament.

13 Gestió de residus
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l‟obra de conformitat amb les directrius del
D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d‟altres residus
de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la
previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la
d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de
la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

14 Resum del pressupost
Pressupost d’execució material .......................................................................................... 17.420,00 €
Pressupost d’execució per contracte……………….…………...…….…………...............….. 20.729,80 €
Total pressupost per contracte amb iva inclòs…………………..……………....................… 25.083,06 €
Aquest pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) puja a: vint-i-sis mil vuit-cents deu euros amb
noranta-quatre cèntims.

15 Pressupost per al coneixement de l’administració
En el pressupost per coneixement de la administració s’inclouen també els costos que si be formen part
del total de les obres, no son d’abonament al Contractista, ja sigui perquè per la seva especialitat han de
ser realitzats per altres Contractistes o directament per les companyies de serveis o bé perquè son
treballs que realitzen altres professionals o són costs d’indemnitzacions i expropiacions a particulars o
empreses.
Pressupost d’execució per contracte

25.083,06 €

Pressupost per al coneixement de l’administració

25.083,06 €
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16 Forma de pagament
La forma de pagament serà d’un únic pagament a la finalització de les tasques.

Terrassa, 6 de juliol de 2017

Montse Fresquet Bravo
Enginyer tècnic municipal

Anna Crispi Sucarrats
Cap de la secció del cicle de l’aigua
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2 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
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1 Identificació de les obres
En l’avaluació de riscos efectuada per l’empresa que l’Ajuntament de Terrassa té contractada per a
efectuar el manteniment de les instal·lacions de sanejament, UTE EDARS TERRASSA, se’ns informa
que cal emprendre mesures correctores per tal de garantir la seguretat en alguns centres de treball en
els que s’ha d’efectuar el manteniment.
Els registres actuals de les depuradores soterrades compactes no permeten un accés segur a l’interior
d’aquests elements. Per això, dins el marc del Servei de Prevenció de Riscos, es preveu la remodelació
de tots els registres que donen accés a les depuradores, per tal de fer-les accessibles al personal de
manteniment. Aquesta memòria preveu actuar, en aquest sentit, en dues depuradores: la depuradora de
Camamilla i la de Cadernera.
Per altra banda, la depuradora Oreneta es situa al límit d’un penya-segat, la qual cosa dificulta els
treballs de manteniment en aquesta instal·lació. En aquest emplaçament es preveuen dues actuacions:
- instal·lació d’una reixa metàl·lica al límit de la planta que permeti augmentar la seguretat mentre
es realitzen els treballs de manteniment.
- Col·locar una barana a la baixada del carrer d’accés a la planta ja que aquest accés pot resultar
perillós sobretot en duies de pluja quan el paviment és moll.
Pel que fa a la depuradora del carrer Gaià, està previst construir una arqueta de registre per tal de poder
prendre mostres de l’aigua de sortida de la instal·lació i així conèixer el rendiment de depuració
d’aquesta.

2 Objecte de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
El present Estudi de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les
obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.
En el present Estudi s'ha dut a terme un estudi dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les
mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de
les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article
18.3.h).
D’aquesta manera, s’integra en la memòria, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment
de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva
propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al
Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase
d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

3 Promotor
Promotor : Ajuntament de Terrassa
NIF : P-0827900-B
Adreça : Raval Montserrat, 14
Població : Terrassa
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4 Autor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Redactor E.S.S: Montse Fresquet
Titulació: Enginyer Tècnic municipal
Despatx professional: Servei de Medi Ambient - Ajuntament de Terrassa
Població: Terrassa

5. Dades de la memòria
5.1 Autor de la memòria
Autor de la memòria : Montse Fresquet
Titulació : Enginyer Tècnic municipal
Despatx professional : Servei de Medi Ambient - Ajuntament de Terrassa
Població: Terrassa
5.2 Tipologia de l'obra
Es tracta de treballs de millora de les depuradores anomenades en el punt 5.3 amb la finalitat de tractar
correctament les aigües residuals abocades per aquestes.
5.3 Situació
L’àmbit dels diferents treballs a realitzar correspon a diversos emplaçaments:
-

EDAR Cadernera, ubicada al torrent Fondo
EDAR Camamilla, ubicada al carrer Camamilla
EDAR Oreneta, ubicada al final del carrer Oreneta
EDAR Gaià, ubicada al final del carrer Gaià

Condicions físiques de l’entorn: Llocs aïllats
Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres: Llocs no de pas
5.4 Accés a l’obra
Atès que les obres es troben en una zona aïllada, sense pas de vianants ni de trànsit, no es considera
problemàtic l’accés de la maquinària ni dels treballadors a l’obra.
5.5 Subministrament i Serveis
No està previst afectar serveis existents amb conseqüències importants. En qualsevol cas s’hauran de
prendre les mesures necessàries per evitar qualsevol afectació que tingui risc.
5.6 Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació
Emergències tel. 112
Bombers tel. 085
Policia Local tel. 937 805 555 via.publica@terrassa.cat
Mossos d'Esquadra tel. 088
Hospital de Terrassa tel. 061 Ctra. Torrebonica, s/n Terrassa
Mútua de Terrassa tel. 061 Dr. Robert Terrassa
Cap Rambla Rambla d’Ègara, 386 08221 Terrassa tel. 93 736 59 00
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5.7 Pressupost d'execució material del projecte (PEM)
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquesta obra, exclosa la Seguretat i
Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 17.420,00 € (divuit mil sis-cents
vint euros).
5.8 Termini d'execució
El termini d’execució de les obres s’estableix en 2 mesos. El termini indicat és a títol orientatiu, pel què la
seva fixació a nivell de treball correspondrà a l’adjudicatari de l’obra, en funció dels mitjans amb què
compti i el rendiment dels equips que presenti, que haurà de comptar amb l’aprovació de la Direcció
Facultativa.
5.9 Mà d'obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 persones.

6 Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a
les obres de construcció
6.1 Introducció
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció
de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a
l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent,
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar
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l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista,
sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).
6.2 Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art.
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)" durant l'execució
de l'obra i en particular en les següents activitats:
-

-

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les
diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra
o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents
principis generals:
-

-

Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball,
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball,
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i
salut en el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no
existeixin alternatives més segures.
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Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.
6.3 Identificació dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de
diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució
de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es
realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).
Mitjans i maquinaria
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Treballs previs
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Enderrocs
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació i baixada de runes
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Moviments de terres i excavacions
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
Fonaments
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Fallides de recalçaments
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Ram de paleta
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Revestiments i acabats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
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Instal·lacions
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobreesforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997)
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de
treball
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació
de zones controlades o vigilades
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

7 Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).
Mesures de protecció col·lectiva
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions
dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en
relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals
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-

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

Mesures de protecció individual
-

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el
risc de talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a
l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

8 Treballs confinats
Descripció
Un recinte confinat és qualsevol espai amb obertures limitades d'entrada i sortida i, ventilació natural
desfavorable, en el qual: poden acumular-se contaminants tòxics o inflamables o tenir una atmosfera
deficient en oxigen. I que no està concebut per a una ocupació continuada per part del treballador.
Riscos d’accidents
− Postures forçades per l'estretor de la zona de treball.
− Ambient físic agressiu (segons l'època de l'any: calor, fred).
− Caigudes a diferent nivell i al mateix nivell per relliscament, etc.
− Electrocució per contacte amb parts metàl·liques que accidentalment poden estar en tensió.
− Asfíxia.
− Incendi o explosió.
− Intoxicació.
− Soroll, molt superior al que un mateix equip generaria en un espai obert
Mesures preventives, proteccions personals i col·lectives
1. Autorització d'entrada en el recinte.
2. Mesurament i avaluació de l'atmosfera interior.
3. Ventilació.
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4. Vigilància externa continuada.
5. Formació i ensinistrament.
1. Autorització d’entrada en el recinte
Per confeccionar un Permís de Treball Especial (PTE) es pretén efectuar una revisió de l’estat de les
instal·lacions, deixant documentat de forma simple a manera de "llistat de control" la contestació a una
sèrie de preguntes mitjançant la col·locació de marques en les seves corresponents caselles. És de
suma importància que figuri la indicació de la data i període de validesa del permís. Igualment ha de
ressaltar-se de forma notòria que cada PTE és vàlid únicament per a una jornada laboral i com a màxim
un torn de treball, a fi d’evitar incidents per incorporacions de personal que pot ser desconeixedor de
l’estat dels treballs en curs.
2. Mesurament i avaluació de l'atmosfera interior
- Prèviament a la realització dels treballs.
- De forma continuada, mentre es realitzin aquests i sigui susceptible de produir-se variacions de
l’atmosfera interior. Aquests mesuraments s’efectuaran des de l’exterior o des de zona segura i es
controlarà:
- El percentatge d’oxigen.
- La inflamabilitat o explosivitat de l’atmosfera.
- La toxicitat de l’atmosfera.
3. Ventilació
Generalment la ventilació natural és insuficient i cal recórrer a:
– Ventilació forçada.
– Extracció localitzada quan sigui factible la generació de substàncies perilloses durant la realització dels
treballs, (fums de soldadura).
– Equips de respiració autònoms o semi-autònoms.
4. Vigilància externa continuada
- Es requereix un control total des de l'exterior de les operacions, especialment el control de l'atmosfera
interior quan això sigui convenient i assegurar la possibilitat de rescat.
- Aquesta persona té la responsabilitat d'actuar en casos d'emergència i avisar tan aviat s’adverteixi
alguna cosa anormal. El personal de l'interior estarà subjecte amb corda de seguretat i arnés, des de
l'exterior, on es disposarà de mitjans de subjecció i rescat adequats, així com equips de protecció
respiratòria enfront d'emergències i, elements de primera intervenció contra el foc si és necessari.
5. Formació i ensinistrament
Els treballadors hauran de ser instruïts i ensinistrats en:
- Procediments de treball específics.
- Riscos específics (atmosferes asfixiants, tòxiques, …) i mesures preventives enfront d'ells.
- Utilització dels equips d'assaig de l'atmosfera.
- Procediments de rescat, evacuació i primers auxilis.
- Utilització d'equips de salvament i de protecció respiratòria.
- Sistemes de comunicació entre interior i exterior amb instruccions detallades sobre la seva utilització.
- Tipus adequats d'equips per a la lluita contra el foc i com utilitzar-los.

9 Recursos preventius
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:
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a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat,
per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que
facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos
especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.
b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos
especials.
c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social,
si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos
preventius'' és, en aquests casos, necessària.
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a
l’annex II del RD 1627/97:
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de
treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels
que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació
de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

10 Primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels
possibles accidentats.

11 Relació de normativa de seguretat i salut
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 26/08/92)
TEMPORALES O MÓVILES
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS R.D. 1627/1997. 24 octubre
(BOE:
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
25/10/97) Transposició de la Directiva
92/57/CEE
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
10/11/95)
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE Ley 54/2003. 12 diciembre
RIESGOS LABORALES
13/12/2003)

(BOE:
(BOE:
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REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

R.D. 39/1997. 17 de enero
(BOE:
31/01/97). Modificacions: RD 780/1998 .
30 abril (BOE: 01/05/98)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97)
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS R.D. 486/1997.
LUGARES DE TRABAJO
23/04/97)

14

de

abril

(BOE:

En el capítol 1 exclou les obres de
construcció, però el RD 1627/1997
l'esmenta en quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en
el trabajo” (O. 09/03/1971)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD R.D. 487/1997 .14 abril (BOE: 23/04/97)
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES,
PARA LOS TRABAJADORES
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97)
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)
RELACIONADOS
CON
LA
EXPOSICIÓN
A
AGENTES
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS R.D. 665/1997.
RELACIONADOS
CON
LA
EXPOSICIÓN
A
AGENTES 24/05/97)
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

12

mayo (BOE:

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97)
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA R.D. 1215/1997. 18 de julio
(BOE:
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 07/08/97) transposició de la directiva
TRABAJO
89/655/CEE modifica i deroga alguns
capítols de la “ordenanza de seguridad e
higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)
PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS R.D. 1316/1989. 27
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL 02/11/89)
TRABAJO
PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

octubre (BOE:

R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98)
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA O. de 20 de mayo de 1952 (BOE:
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
15/06/52) modificacions: O. 10
diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) O.
23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
ART. 100 A 105 derogats per O. DE 20
gener de 1956
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REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE O. de 31 de enero de 1940. ANDAMIOS:
ANDAMIOS
CAP. VII, ART. 66º A 74º (BOE:
03/02/40)
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE:
05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades:
BOE: 17/10/70
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE O. de 31 de agosto de 1987
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO
18/09/87)
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

(BOE:

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE:
14/06/77) modificació:O. de 7 de marzo
dE 1981 (BOE: 14/03/81)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
juny, (BOE:
REGLAMENTO
DE
APARATOS
DE
ELEVACIÓN
Y R.D. 836/2003. 27
17/07/03).
vigent
a
partir
del 17
MANUTENCIÓN
REFERENTE
A
GRÚAS-TORRE
d’octubre
de
2003.
(deroga
la
O.
de 28
DESMONTABLES PARA OBRAS.
de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la
modificació: O. de 16 de abril de 1990
(BOE: 24/04/90))
REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84)
RIESGO DE AMIANTO
NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87)
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I
TRABAJO
17/03/71)
correcció d'errades (BOE:
06/04/71) modificació: (BOE: 02/11/89)
derogats alguns capítols per: LEY
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997,
RD 664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997 I RD 1215/1997
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
O. de 12 de gener de 1998
CONSTRUCCIÓ
27/01/98)

(DOGC:

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METÁLICOS

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE:
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975
01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE:
24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE:
25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE:
27/10/75

(BOE:
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BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

EQUIPOS
DE
RESPIRATORIAS.
FACIALES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE:
28/10/75

PROTECCIÓN
PERSONAL
DE
VIAS R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE:
29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA
AMONÍACO

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE:
30/10/75
R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE:
31/10/75
R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE:
01/11/75

A Terrassa, 6 de juliol de 2017

Montse Fresquet Bravo
Enginyer tècnic municipal
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3 Plànols
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Detall actual de la depuradora de Camamilla

Decantador

Reactor

Arquetes del reactor i del decantador de la EDAR Camamilla

Imatge d’un accés a l’interior del reactor biològic

Imatge de l’accés a l’interior del decantador
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Treballs a efectuar a Camamilla
1. Instal·lació de 2 tapes de PRFV 1x1 m

3. Dispositiu de subjecció i tancament de les tapes per a evitar l’accés a persones alienes

2. Barres de seguretat extraïbles
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Detall actual de la depuradora de Cadernera

Decantador

Reactor
Arquetes del reactor i del decantador de la EDAR Cadernera

Imatge de l’accés a l’interior del reactor

Imatge de l’accés a l’interior del decantador
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Treballs a efectuar a Cadernera
1. Instal·lació de 3 tapes de PRFV 1x1 m

3. Dispositiu de subjecció i tancament de les tapes per a evitar l’accés a persones alienes

2. Barres de seguretat extraïbles
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Detall a la depuradora d’Oreneta

Instal·lació tancament i
millora tal·lus

Instal·lació barana per
accedir a la planta
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Detall depuradora de Gaià

Ubicació nou pou de
registre per a la
presa de mostres

Registres actuals de
la depuradora Gaià
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4 Pressupost
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Núm.
partida

Concepte

Unitats

Preu
unitari

Import total

2u

1.800,00 €

3.600,00 €

1u

1.800,00 €

1.800,00 €

3u

150,00 €

450,00 €

3u

200,00 €

600,00 €

EDAR Cadernera

1

2

3

4

- Treballs de demolició del formigó de les dues arquetes del
reactor biològic de la planta per adaptar la nova tapa de
registre. Inclou la gestió dels residus generats.
- Subministrament i instal·lació de dues tapes llagrimades
cegues T50 de PRFV de dimensions 1x1 m amb el seu
respectiu marc i tirador.
- Tallat de la tapa metàl·lica interna dels registres del reactor
biològic per tenir accés a l’interior de la planta.
- Treballs de demolició del formigó de l’arqueta del decantador
de la planta per adaptar la nova tapa de registre. Inclou la
gestió dels residus generats.
- Subministrament i instal·lació de tapa llagrimada cega T50 de
PRFV de dimensions 1x1 m amb el seu respectiu marc i tirador.
Apte per suportar trànsit rodat.
- Tallat de la tapa metàl·lica interna del registre del decantador
per tenir accés a l’interior de la planta.
Adaptació de les tres tapes (dues del reactor biològic i una del
decantador) per mitjà de barres de seguretat anticaigudes
extraïbles (material i mà d’obra)
Sistema de seguretat, subjecció i tancament de les tapes
per habilitar l’accés només a persones autoritzades i evitar
possibles robatoris de les tapes (material i mà d’obra)

TOTAL EDAR Cadernera

6.450,00 €

EDAR Camamilla

1

- Treballs de demolició del formigó de l’arqueta del reactor
biològic de la planta per adaptar la nova tapa de registre. Inclou
la gestió dels residus generats.
- Subministrament i instal·lació de tapa llagrimada cega T50 de
PRFV de dimensions 1x1 m amb el seu respectiu marc i tirador.
Apte per suportar trànsit rodat.
- Tallat de la tapa metàl·lica interna del registre del reactor
biològic per tenir accés a l’interior de la planta.

1u

1.800,00 €

1.800,00 €

2

- Treballs de demolició del formigó de l’arqueta del decantador
de la planta per adaptar la nova tapa de registre. Inclou la
gestió dels residus generats.
- Subministrament i instal·lació de tapa llagrimada cega T50 de
PRFV de dimensions 1x1 m amb el seu respectiu marc i tirador.
Apte per suportar trànsit rodat.
- Tallat de la tapa metàl·lica interna del registre del decantador
per tenir accés a l’interior de la planta.

1u

1.800,00 €

1.800,00 €

3

Adaptació de les dues tapes (reactor biològic i decantador) per
mitjà de barres de seguretat anticaigudes extraïbles (material i
mà d’obra)

2u

150,00 €

300,00 €

4

Sistema de seguretat, subjecció i tancament de les tapes
per habilitar l’accés només a persones autoritzades i evitar
possibles robatoris de les tapes (material i mà d’obra)

2u

200,00 €

400,00 €

TOTAL EDAR Camamilla

4.300,00 €

EDAR Oreneta

1

- Subministrament i col·locació d’uns 25 metres d’enreixat
metàl·lic de torsió simple amb una alçada de 2 metres.
- Malla de l’enreixat amb trama 50/14 i galvanitzada.
- Postes per a la reixa metàl·lica galvanitzats amb taps i
suports.
- Col·locació de postes entremitjos cada 3 metres i centres de
tensió cada 30 cm.
- Cimentació dels postes a terra.

25 mL

40,00 €

1.000,00 €
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Instal·lació barana d’acer galvanitzat i passamans a la baixada
per accedir a la instal·lació (material i metres)

30 mL

74,00 €

TOTAL EDAR Oreneta

2.220,00 €
3.220,00 €

EDAR Gaià

1

- Treballs d’excavació d’uns 4 m aproximadament per
condicionar el terreny per a la construcció d’un registre per a la
presa de mostres de la planta.
- Subministrament i instal·lació de tapa llagrimada cega T50 de
PRFV de dimensions 0,5x0,5 m amb el seu respectiu marc i
tirador. Apte per suportar trànsit rodat.
- Subministrament i col·locació d’un 4 metres aprox. de tub de
diàmetre 400 mm, amb les seves respectives brides per a
l’anterior tub.
- Realització de plataforma de formigó auxiliar a la col·locació
del tub i de la nova arqueta de presa de mostres.
- Treballs de moviment de terres per a condicionar la zona on
s’ubiqui la nova arqueta de presa de mostres de la planta.

1u

3.450,00 €

3.450,00 €

TOTAL EDAR Gaià
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)
6 % Benefici industrial
13 % de Despeses generals
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE SENSE IVA (PEC)
21 % IVA
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) AMB IVA

3.450,00 €
17.420,00 €
1.045,20 €
2.264,60 €
20.729,80 €
4.353,26 €
25.083,06 €

A Terrassa, 6 de juliol de 2017

Montse Fresquet Bravo
Enginyer tècnic municipal
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5 Plec de condicions tècniques
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Memòria valorada per a la millora de la seguretat a les estacions
depuradores de Cadernera, Camamilla, Oreneta i Gaià
Plec de condicions tècniques
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1 Condicions generals
1.1 Objecte
L'objecte del present Plec de Condicions és determinar les que han de regir de base en l'execució de les
obres descrites en la documentació adjunta que constitueixen el projecte.
1.2 Base Fonamental
Per aquest projecte regirà com a norma general, el Plec de Condicions vàries de l'Edificació, redactat pel
Centre Experimental de l'Edificació i aprovat pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes.
Com a normes complementàries a les particulars i amb prioritat sobre les anteriors, regiran les normes i
instruccions de la UNE i les redactades per l'Institut "Eduardo Torroja de la Construcción y Cemento".
1.3 Condicions Particulars
Com a Plec de Condicions Particulars regirà el present projecte composat per la documentació escrita
(memòria, estat d'amidaments, descomposició de preus i aplicació de preus, a més d'aquest Plec de
Condicions) i documentació gràfica (plànols).
1.4 Abast dels Documents del Projecte
Respecte als conceptes descrits o consignats en aquests documents, s'ha d'entendre que fins i tot quan
algun es definís en un sol d'ells obliga com si estigués indicat a tots.
En uns casos es donarà el fet de que el detall explicat en un dels documents ve corroborat per la
informació donada en un altre document, però en d'altres casos, la informació té caràcter complementari;
el que no es clarifica en la documentació escrita ve detallat en plànols o viceversa.
Són tots i cadascun dels documents que en conjunt formen la "Unitat Projecte" no servint d’al·legació en
els plànols si estigués descrit a la memòria i/o el Plec de Condicions. Cas d'haver contradicció entre el
projecte i el Plec de Condicions, aquest últim tindrà prioritat.
Així mateix, qualsevol contradicció amb les Condicions Generals es resoldrà a favor de les Particulars.
1.5 Contradiccions amb el Contracte
Qualsevol contradicció que pogués haver entre el present plec i les clàusules del contracte subscrites
entre l'Excm. Ajuntament de Terrassa i l'empresa adjudicatària de l'obra és resoldrà a favor del contracte.
1.6 Direcció
És missió de la Direcció Facultativa la vigilància i direcció dels treballs que es realitzin en les obres i
cuitar que s'executin de conformitat amb els plànols i els altres documents que composen el projecte.
La interpretació tècnica de tots els documents del projecte correspon també a la Direcció Facultativa de
l'obra a la que el Contractista haurà d'obeir en tot moment, procurant seguir la idea de l'Arquitecte autor
del projecte i l'acceptació més corrent que tinguin els termes amb els que es designin els conceptes
descrits i las modalitats d'execució.
1.7 Coneixement del Projecte
Es suposa que tota empresa constructora que tingui aspiracions a l'adjudicació d'aquesta obra, té
perfecte coneixement del projecte en tots els seus documents tant escrits com gràfics.
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2. Condicions tècniques
2.1 Prescripcions Tècniques Generals
En aquesta obra regiran els següents plecs de condicions tècniques:
►
► Tots aquells continguts en el Plec General de Condicions Tècniques de l'Edificació, confeccionat pel
Centre Experimental d'Arquitectura, aprovats pel Consell Superior de Col·legis d'Arquitectura el 1960
i aprovat per ordre del Ministeri de l'Habitatge el 4 de juny del 1973. També els de Plec Particulars de
Condicions per a la Licitació i Contractació redactat pel MOPU.
►
► Totes les especificacions que encapçalen cada una de les partides d'obra ressenyades a l'estat
d'amidaments i pressupost; les notes del començaments o finals de capítols de l'estat d'amidaments i
pressupost; totes les precisions que contenen la memòria, els plànols i altra documentació gràfica del
projecte, encara que no quedin reflectides explícitament en els documents descrits i les precisions
incloses a les memòries tècniques o generals. Qualsevol variació que pugui aparèixer al llarg de
l'obra es valorarà als preus establerts al pressupost o, en cas contrari, a partir d'un preu contradictori
compost a partir dels preus simples establerts.
►
► Tota la normativa legislativa vigent de compliment obligatori en el moment de l'oferta econòmica, així
com les condicions de les companyies subministradores.
El criteri de valoració d'unitats d'obra pel qual s’entén que totes les operacions i materials necessaris per
a realitzar fins el final una unitat d'obra són compresos en el preu corresponent, encara que no figurin
explícitament ni en les especificacions que encapçalen la partida ni en el preu unitari descompost.
Altres normes, ordres i instruccions:
►
► Electricitat:
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
- Normes complementàries per a l'aplicació del reglament electrotècnic per a baixa tensió.
- Regulació de mesures d'aïllament de les instal·lacions elèctriques.
- Reglamentació de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament d'Energia
►
► Energia:
- Mesures a adoptar en edificacions per tal de reduir el consum d'energia.
►
► Estructures d'acer:
- Norma MV-102/1972. Acer laminat per estructures d'edificació.
- Norma MV-103/1972. Càlcul de les estructures d'acer laminat en edificació.
- Norma MV-104/1966. Execució de les estructures d'acer laminat en edificació.
- Norma tecnològica de l'edificació NTE EAV.
►
► Estructures de formigó:
- Instrucció del projecte i l'execució d'obres de formigó en pasta i armat. EH-91.
- Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat.
- Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EH-Pre-72.
- Seguretat i higiene en el treball: Ordenança general de seguretat i higiene en el treball.
- Reglament de seguretat i higiene del treball en la indústria de la construcció.
- Ordenança de treball per a les indústries de la construcció, vidre i ceràmica.
- Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles a les obres de construcció.
- Norma bàsica de l'edificació. Prevenció contra incendis (NBE-CPI).

2.2 Prescripcions Tècniques Particulars
Capítol I - Condicions tècniques de les obres
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Les condicions tècniques fan referència al conjunt de característiques que han de complir els materials
emprats a les obres objecte del present projecte, les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les
d'execució de tota classe d’instal·lacions i obres necessàries i dependents.
Aquestes condicions, a més del que diu el present Plec de Condicions, queden explícitament
assenyalades en els següents documents del projecte:
-

Plànols
Memòria
Amidaments i Pressupost, especialment en la descripció de cada una de les unitats d'obra així
com en les notes aclarides dels diversos capítols.

No obstant això s'atendrà sempre i en especial quan no hagi quedat suficientment explícit en els
documents anteriors, el que prescriuen les normes següents:
-

-

Accions: Norma MV-101/1962. Accions en l'edificació.
Aigua: Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua.
Plec de prescripcions tècniques generals per canonades de proveïment d'aigua.
Fusteria: Marca de qualitat per portes planes de fusta.
Instrucció reguladora de la concessió, utilització administració de la marca de qualitat per a les
portes planes de fusta.
Ciment: Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments, RC-75.
Capítol II - Materials i tècniques d'execució

Per a l'acceptació de materials i per les tècniques d'execució regiran les especificacions del Plec General
de Condicions Tècniques de l'Edificació citat a l'article primer del Títol d'aquest Plec de Condicions.
Tindran també, a tots els efectes, valor de Plec de Condicions Tècniques Particulars les determinacions
gràfiques i precisions escrites que figurin als plànols tan generals, com d'estructura i de detalls. Es
presentaran mostres de tots els materials que intervinguin a l'obra amb la suficient antelació al moment
de col·locar-los, per a que la Direcció Facultativa pugui donar-ne l'aprovació.
Pel que fa a l'estructura i a les instal·lacions s'atendrà al que diuen els corresponents Títols d'aquest Plec
de Condicions, dedicats a les receptives Condicions Tècniques Particulars.
Capítol III - Enderrocs i condicionament del terreny
►
► Replanteig de l'obra:
Una vegada adjudicada l'obra a l'empresa adjudicatària s'efectuarà el replanteig de la mateixa sobre
el terreny seguint exactament les dades del plànol corresponent, determinant els nivells d'acabat i el
perímetre final objecte de l'adjudicació.
►
► Organització dels treballs:
L'empresa encarregada de l'execució material de les obres serà la responsable d'adoptar les
mesures necessàries de precaució tant per al tràfic rodat com per al peatonal, respectant en tot
moment tots els elements tant de mobiliari urbà públic com del privat existents a la zona objecte del
projecte així com el de les rodalies.
S'adoptaran els criteris més adients per ocasionar les molèsties mínimes i indispensables als veïns
afectats per les obres i la circulació de vehicles.
►
► Rases:
Les rases de fonaments s'executaran d'acord amb els plànols del projecte i amb les dades
obtingudes del replanteig general i dels plànols de detall de l'esmentat projecte.
Les rases tindran el seus paraments verticals perfectament retallats i els fons anivellats i nets.
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En cas de rases per a la xarxa de clavegueram, si escau, seran objecte d'apuntalament i estrellat per
garantir en tot moment la seguretat i la bona execució dels treballs.
És a càrrec de l'empresa adjudicatària la conservació en perfectes condicions i reparació en el seu
cas, de totes les avaries que puguin causar el moviment de terres en l'excavació de conduccions
públiques o privades, d'aigua, gas, electricitat, telèfon, etc. que puguin existir dins la zona objecte de
les obres.
És competència de l'empresa adjudicatària el desguàs de les rases que, per efecte de les pluges o
filtracions d'aigua, calgui buidar per tal d'executar les obres en les millors condicions.
Si durant l'execució dels treballs d'excavació de rases de clavegueram es troben blocs de roca o de
fàbriques de maó antigues superiors a 30 cm de gruix, no previstes en el projecte, l'empresa
adjudicatària tindrà dret a cobrar apart l'import de l'execució del treball; no s'admetran suplements
per espessors inferiors.
S'entén per reposicions a les reconstruccions d'aquelles fàbriques que ha estat necessari enderrocar
per l'execució de les obres, i han de quedar en iguals condicions que abans de l'obra. Les
característiques d'aquestes seran iguals a les enderrocades amb el mateix grau de qualitat i textura.
Es mesuraran i abonaran els preus de l'estat d'amidaments. El preu corresponent inclou la càrrega
sobre camió i el transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació i utilització dels
materials i mà d'obra per la seva execució.

Capítol IV - Estructura - Formigons
L'empresa adjudicatària proporcionarà els elements necessaris per efectuar els assaigs pertinents, sense
que per això sigui objecte de cap certificació ni abonament especial.
Abans d'efectuar el formigonat dels fonaments, s'anivellarà, netejarà i compactarà lleugerament el fons
de les rases.
►
► Formigons:
El formigó H-175 de 175 Kg de resistència característica a 28 dies.
Tots els formigons compliran l'EH-91, considerant com a definició de resistència característica la
d'aquesta instrucció.
A més de les prescripcions de l'EH-91 es tindrà en compte les següents: la instal·lació de transport i
la posta en obra serà del tipus tal que el formigó no perdi compactat ni homogeneïtat.
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a 1,50 m ni distribuir amb pala a
gran distància.
Pel formigonat en temps de fred o calor s’asseguraran les prescripcions de l'EH-91.
La situació de les juntes de construcció estaran determinades en el plànol del projecte especificant
amb detall la seva execució.
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el període d'interrupció, abans de recomençar
els treballs es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del formigó fresc
amb el que està endurit.
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del projecte o amb els plànols de detall
resultants del replanteig de les obres i s'abonaran per metres cúbics.
No s'utilitzaran runes de fàbrica de maó com part de l'aglomerat del formigó en massa. Solament es
podran tolerar pedres de gran resistència, principalment d’origen granític, prèviament netes d’argiles i

C/ Pantà, 20, 2a; 08221 Terrassa; Tel. 93 739 70 00; mediambient@terrassa.cat; www.mediambient.terrassa.cat

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient

terres, regades i col·locades dins la massa de formigó en les rases i de forma que quedin
completament banyades pel formigó, separades dels fons i dels paraments del mur.
Els motlles i encofrats seran de fusta, i tant les unions com les peces que constitueixen les cintes i
calçat, hauran de tenir la resistència i la rigidesa necessàries perquè, amb la marxa del formigó
prevista no es produeixin moviments locals de més de 5 m. Les superfícies interiors dels encofrats
hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els paraments de formigó no
presentin defectes, abombaments, ressalts o rebaixos de més de 5 mm.
►
► L'acer:
L'acer a utilitzar complirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i Execució de les
obres de formigó EH-91.
Qualitat:
La càrrega de trenc serà superior a 6.100 Kg/cm2 i l'allargament repartit de trenc serà superior o
igual a 18, entenent per tal deformació unitària romanent, mesurada desprès de l'assaig normal de
tracció UNE 7010 sobre una base de 5 diàmetres de coll d’astricció i a més de tres diàmetres del
punt d'aplicació de la mordassa.
El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre
quadrat (1.800.000 Kg/cm2).
Els paraments han de quedar llisos amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes ni rugositats
i sense que sigui necessari aplicar amb els mateixos lliscats.
Les operacions precises per deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte del
contractista.
La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent:
- paraments vistos: 6 mm
- paraments ocults: 25 mm
En qualsevol cas es prendran provetes que seran trencades als 7 o 29 dies, prenent com a càrrega
de trenc en cada sèrie la mida dels resultats, descartant el dos extrems.
►
► Ciments:
El ciment no arribarà a l'obra excessivament calent. Si la manipulació és a mà, no passarà dels dos
límits següents:
- 40 graus centígrades (40˚ C)
- temperatura ambient mes cinc graus centígrades.
Quan el ciment és rebut en sacs s'emmagatzemarà en un lloc ventilat i reservat de la intempèrie i de
la humitat del sòl i parets.
El període d'estada en magatzem no serà superior a un mes, comprovant-se que les característiques
del ciment són adequades abans de la seva posta en obra.
►
► Aigua:
En general poden ser utilitzades tant per la massa com pel curat del formigó totes les aigües
qualificades com a acceptables per la pràctica.
Que no es tinguin dades de la seva utilització o en cas de dubte, s'analitzaran i es rebutjaran les que
no compleixin aquestes condicions.
- Exponent d’Hidrogen PH (UNE 7234)

5

- Substàncies dissoltes (UNE 7130)

15 grams per litre (15.000 ppm)
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- Sulfats, expressats en SO4 (UNE 7131) excepte per
ciment PY, en què el límit serà de 5 grams per litre.

1 gram per litre (1.000 ppm)

- ION-CLORO CI (UNE 7178) per formigó acurat.

6 grams per litre (6.000 ppm)

- Hidrats de carboni (UNE 7132)

0

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)

15 grams per litre (15.000 ppm)

Es farà la presa de mostres segons la UNE 7236 i les anàlisis per als mètodes segons normativa.
►
► Àrids:
La naturalesa dels àrids i la seva preparació seran aquelles que permetin garantir l'adequada
resistència i durabilitat del formigó, així com la resta de característiques que s'exigeixen en aquest
plec de condicions.
Com àrids per la fabricació de formigons poden ésser sorres i graves existents en jaciments naturals,
roques piconades, escòries siderúrgiques adequades o d'altres que resultin aconsellables pels
estudis realitzats en el laboratori.
És prohibit l'ús d'àrids que tinguin o puguin tenir pirites o qualsevol altres tipus de sulfurs.
S'entén per sorra o "àrid fi", l'àrid o part del mateix que passa per un tamís de 5 mm de llum de mallat
(tamís, 5 UNE 7050); per grava o "àrid gros" aquell que resulta retingut pel mateix tamís, i per "àrid
total" o suplement "àrid" quan porta les proporcions de sorra i grava adequades per fabricar el
formigó que es consideri necessari.
►
► Additius:
Podran utilitzar-se additius quan es justifiqui, mitjançant els oportuns assaigs, que la substància
agregada en les proporcions previstes i dissoltes en aigua produeix l'efecte desitjat sense pertorbar
excessivament la resta de característiques del formigó, ni representa cap tipus de perill per la ferralla.
►
► Morters:
Els morters a utilitzar en aquest projecte per a la col·locació dels diferents elements de l'execució de
les partides previstes són els del quadre següent i les seves característiques són:
Morter
M-40/A
M-40/B
M-80/A
M-80/80

Ciment P-250
1
1
1
1

Cal
-1
-½

Sorra
6
7
4
4

Dosificació:
S'indicarà el conglomerat a emprar i el seu nombre de parts de volum dels seus components.
L'última xifra corresponent al nombre de parts de volum dels seus components.
Resistència:
La comprensió d'un morter és el valor característic d'una sèrie de resultats obtinguts sobre un assaig
de flexió de provetes 4 x 4 x 16 cm3 als 28 segons norma UNE 7270. Normalment a l’emprar un
morter tipus no és necessari comprovar la seva resistència i s'accepta el valor de la següent
descripció:
Morter Tipus
M-40
M-80

Resistència
Característica
40
80

Plasticitat:
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La plasticitat d'un morter és funció del seu percentatge de fins de la mescla seca, inclòs conglomerat
i fins de sorra i de què s'utilitzi o no algun tipus d’additiu plastificant o airejant segons la següent
descripció:
Plasticitat
Grassa
Sograssa
Magre

Percentatge fins mescla seca
Sense additius
Amb additius
+ de 25
+ de 20
25 a 15
20 a 10
- de 15
- de 10

L'amassat dels morters es realitzarà preferentment amb amassadora de formigonera, remenant el
temps necessari per aconseguir la seva uniformitat, amb un mínim d'un minut.
Si l'amassat es realitza a mà es farà amb una amassadora impermeable i neta, fent-se com a mínim
tres batuts.
El conglomerat en pols es mesclarà en sec amb la sorra i s'afegirà desprès l'aigua. La cal
s'amassarà sobre la sorra o sobre la mescla ja feta.
Els morters de ciment s'utilitzaran dins les dues hores immediates al seu amassat. Durant aquest
temps es podrà afegir l'aigua necessària per compensar la pèrdua d'aigua durant l'amassat. Passat
el termini de dues hores el morter sobrant es tirarà, sense intentar aprofitar-lo.
El morter de cal podrà utilitzar-se durant temps il·limitat si es conserva en les condicions degudes.
►
► L'acer laminat:
A continuació s'indiquen les condicions d'execució explícitament pel que fa a l'acer.
Execució al taller:
Plànols de taller: el constructor, basant-se en els plànols del projecte, realitzarà els plànols de taller
precisos per a definir completament tots els elements de l'estructura.
Cotes de replanteig: el constructor comprovarà a l'obra les cotes de replanteig de l'estructura per a la
realització dels plànols al taller.
Contingut dels plànols de taller: els plànols de taller contindran de manera completa les dimensions
necessàries per definir inequívocament tots els elements de l'estructura; la disposició de les unions,
inclòs les provisionals d'armat, distingint les dues classes de força i de lligat; la forma i dimensions de
les unions soldades, la preparació de les vores, el procediment, mètodes i posicions de soldar, el
material d'aportació a utilitzar i l'ordre d'execució.
Revisió dels plànols de taller: el constructor, abans de començar l'execució al taller, lliurarà dues
còpies dels plànols de taller al director de l'obra, qui els revisarà i tornarà una còpia autoritzada amb
la signatura, i on, si és precís, senyalarà les correccions a fer. En aquest cas, el constructor lliurarà
noves còpies dels plànols de taller corregits per a la seva aprovació definitiva.
Modificacions en els plànols de taller: si el projecte es modifica durant l'execució dels treballs, els
plànols de taller es rectificaran perquè l'obra acabada quedi exactament definida per aquests plànols.
Si durant l'execució fóra necessari introduir modificacions de detall respecte al que s'ha definit en els
plànols de taller, es faran amb l'aprovació del director de l'obra, i s'anotarà als plànols de taller tot allò
que es modifiqui.
Preparació: a cada un dels productes es procedirà a eliminar aquells defectes de laminatge que, per
la seva poca importància, no hagin estat causa de rebuig; suprimir les marques de laminatge en
relleu en aquelles zones que hagin d'entrar en contacte amb un altre producte a les unions de
l'estructura i eliminar totes les impureses que portin adherides.
Adreçat: l'operació d'adreçament dels perfils i la de planejament de les xapes es farà en fred,
mitjançant premsa o màquina de rodets. Podrà realitzar-se en calent amb les condicions següents:
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a) L'escalfament es farà, a ser possible, al forn. S'admet l'escalfament en forn o fogó. Es
desaconsella l'escalfament directe amb bufador. El refredament es realitzarà a l'aire en
calma, sense accelerar-lo artificialment.
b) S'escalfarà a una temperatura màxima de 850˚ C (roig cirera clar) interrompent l'operació
quan la temperatura baixi de 700˚ C (roig ombra) per tornar a escalfar la peça.
c) Es prendran totes les precaucions necessàries per no alterar l'estructura de l'acer ni introduir
tensions paràsits durant les fases d'escalfament i de refredament.
Vores contigües a soldadures: Tota vora realitzada amb cisalla o màquina d'"oxicorte" que hagi de
quedar pròxima a una unió soldada, sense ser fos durant el soldatge, es mecanitzarà mitjançant
pedra esmeril, burí i esmerilat posterior o fresa, per eliminar tota la zona alterada pel tall, es una
profunditat no inferior a 2 mm i en una longitud que contrapassi en no menys de 30 mm cada extrem
de la soldadura.
Les peces que s'hagin d'unir amb soldadura es fixaran entre sí a gàlibs d'armat, amb mitjans
adequats que assegurin, sense una coacció excessiva, la immobilitat durant el soldatge i
refredament subsegüent, aconseguint així l'exactitud demanada i facilitant el treball del soldatge.
Per a la fixació no es permet realitzar taladres o rebaixos que no vinguin definits als plànols de taller.
Com mitjà de fixació de les peces entre sí poden emprar-se punts de soldadura serà el mínim
suficient per assegurar la immobilitat.
Aquests punts de soldadura poden englobar-se en la soldadura definitiva si es netegen perfectament
d'escòria, no presenten fissures o d'altres defectes i desprès de fer desaparèixer amb burí, fresa, etc.
els seus cràters extrems.
Es prohibeix la pràctica viciosa de fixar les peces als gàlibs d'armats amb punts de soldadura.
A cada una de les peces preparades al taller es posarà, amb pintura o llapis gras, la marca
d'identificació amb que ha estat designada als plànols de taller per l'armat dels distints elements. Així
mateix, cada un dels elements acabats al taller portarà la marca d'identificació prevista als plànols de
taller per determinar la seva posició relativa en el conjunt de l'obra.
Muntatge a l'obra:
Programa de muntatge: el constructor, basant-se en les indicacions del projecte, redactarà un
programa de muntatge detallant els extrems següents:
-

-

-

-

La subjecció provisional dels elements durant el muntatge s'assegurarà amb cargols, grapes o
d'altres procediments que resisteixin els esforços que puguin produir-se per les operacions de
muntatge.
En el muntatge es realitzarà l'engalzament dels diferents elements, de manera que l'estructura
s'adapti a la forma prevista en els plànols de taller, amb les toleràncies establertes en aquest
plec. Es comprovarà, tantes vegades com calgui, l'exacta col·locació relativa de les diverses
parts.
No es començarà el soldatge de les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la
posició relativa dels elements a unir coincideix exactament amb la posició definitiva.
Si s'han previst elements de correcció, no s'iniciaran les operacions de cada unió fins que no
s'hagi comprovat que la posició relativa dels elements a unir és l'adequada i que la desviació
entre la forma actual i la definitiva podrà ser anul·lada amb els esmentats mitjans de correcció.
Les unions de muntatge i d'altres dispositius auxiliars es retiraran solament quan es pugui
prescindir d'ells estàticament.

Pintat al taller: Tot element de l'estructura rebrà al taller una capa d'emprimació abans de ser
entregat a muntatge.
La capa d'emprimació s'aplicarà amb l'autorització del director d'obra desprès de què s'hagi realitzat
la inspecció de les superfícies i de les unions de l'estructura acabada al taller.
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Capítol V - Sanejament
Totes les canonades de desguàs es connectaran mitjançant pericó d'encreuament a la xarxa general
existent.
Els baixants es fixaran als murs, procurant que quedin amb la separació més gran possible.
S'ordenarà els desguassos en relació de menor a major altura dels respectius sifons fins el
començament del desguàs general que serà el més baix possible per aprofitar el màxim desnivell en el
desguàs de cada un d'ells.
En els sanitaris WC es realitzarà el seu desguàs amb tubs de PVC Ø 110 des de l'acord de la cubeta del
WC, en la seva part alta i no per la part baixa per impedir que una descàrrega del WC provoqui una
buidada dels sifons.
Els canvis d'alineacions al passar del parament extrem de façana al parament es realitzaran amb les
peces especials realitzades pel fabricant i sempre garantint la seva perfecta estanquitat i solidesa.
Aparells sanitaris: Tots els aparells sanitaris seran de porcellana de primera qualitat blancs i de fabricant
acreditat. Les aixetes seran de metall niquelat i els dipòsits de descàrrega seran de porcellana.

Capítol VI - Ram de paleta
Fàbrica de maons ceràmics:
El maó és tota peça destinada a la construcció de murs generalment en forma d'ortoedre, fabricada per
cocció amb argila o terra argilosa, inclòs amb addició si escau d'altres materials.
El maó queda definit pel seu tipus, qualitat, forma i resistència.
Els maons a utilitzar en aquest projecte seran:
-

Tipus: Majoritàriament s'utilitzarà el maó doble buit conegut correntment pel nom de "totxana", en el
que els forats i envanets interiors són superiors al 10% del seu volum.

-

Qualitat: Seran de primera qualitat, complint la condició estricta del seu color, no tindran taques, ni
zones recremades i la seva cocció serà la correcta, ressonància metàl·lica al xoc, no tindran tampoc
granets de calç ("caliches") ni cap tipus d'imperfecció notòria a les seves arestes i cares.

-

Format: El format d'un maó és la característica geomètrica definida per les tres dimensions de llibant,
motxa i gruix ("soga", "tizón" i "grueso").
Les dimensions d'ús més normal en els fabricants és de 29 x 14 x 6,5 cm, segons Norma UNE 7267.

-

Resistència: La resistència a la compressió d'un maó determinat és el valor característic de la tensió
de trenc en kg/cm2, obtinguda per assaig segons norma UNE 7059.
Les condicions són les següents:
1.- Es realitzarà l'assaig de 10 maons.
2.- S'utilitzarà ciment P-250 en morter.
3.- Les provetes es mantindran en aire humit durant 24 hores i a continuació en aigua durant 24
hores. Es secant superficialment i es fan entrar en càrrega.
4.- La tensió aparent de la càrrega dividida per l'àrea de secció total, inclosos els forats.
El fabricant garantirà per a cada tipus de maó les resistències mínimes següents: totxo doble buit =
30 kg/cm2.
Altres propietats dels maons que també són importants sobretot a efectes de la seva conservació a
través del temps són:
C/ Pantà, 20, 2a; 08221 Terrassa; Tel. 93 739 70 00; mediambient@terrassa.cat; www.mediambient.terrassa.cat

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient

- Absorció d'aigua (ha de complir assaig Norma UNE 7268).
- Comportament a les gelades (assaig Norma UNE 7062).
- Dilatació potencial (assaig Norma UNE 7269).
- Salubre (assaig Norma UNE 7063).
-

Recepció dels maons:
Cada partida de maons que anirà a l'obra es verificarà organolèpticament el seu estat. No és
aconsellable la descàrrega dels maons en camió de caixa per batent perquè es produeixen gran
quantitat de peces malmeses i trencades.
Es procurarà que els maons vagin a l'obra empaquetats per permetre una descàrrega ràpida i
controlada per mitjans mecànics.

-

Replanteig:
Es realitzarà el traçat en planta de les parets a realitzar, amb molta cura de que les seves
dimensions estiguin dintre les dades del projecte respectiu (gruixos, altures, distàncies, verticalitat,
etc..).
Per l'aixecament de la paret es recomana col·locar a cada cantonada i en cada canvi d'alineació, un
regle perfectament aplomat, inclòs si escau, senyalant les filades a realitzar.

-

Mullat de maons:
Els maons es mullaran abans de la seva posta en obra. Es pot realitzar per aspersió o fins i tot en
immersió total introduint els maons mullats però sense gotejar per no variar la consistència del
morter.

-

Col·locació dels morters:
El maó es col·locarà sobre una trotada de morter suficient perquè quedi una junta d'1 cm i s'igualarà
amb la paleta, a una distància igual al maó del costat de la mateixa filada, prement el maó contra el
morter i desplaçant-lo al maó del costat fins que la junta vertical sigui igual a l'horitzontal.

-

Reblert de les juntes:
El morter a d'omplir les juntes horitzontals i verticals totalment (tendell i llagues).
Les juntes horitzontals i verticals tindran en tot el gruix i alçada del mur les dimensions especificades
al projecte d'1 cm.

-

Lligades:
La fàbrica de maó es realitzarà per filades horitzontals en tota l'extensió de l'obra, sempre que sigui
possible. Quan dues parts d'una fàbrica es realitzin en diferents fases, la que s'executi en primer lloc
es deixarà de forma escalonada. Si això no fos possible es deixarà alternativament trames sortints,
queixals, etc.

-

Protecció durant l'execució:
L'obra de fàbrica durant la seva execució requereix de les següents consideracions:

-

Protecció contra la pluja:
Quan es puguin preveure fortes pluges es protegiran les parts executades més recentment en
làmines de material plàstic o d'altres mitjans a fi d'evitar l'erosió de les juntes de morter.

-

Protecció contra les gelades:
Si ha gelat abans d'iniciar-se la jornada de treball, no es continuarà l'obra sense haver revisat l'obra
realitzada 48 hores abans i, s'enderrocaran les parts afectades per continuar el treball.

-

Protecció contra la calor:
En temps extremadament calorós i sec es mantindrà humida la fàbrica de maó recentment
executada, a fi i efecte de què no es produeixi una forta i ràpida evaporació de l'aigua del morter,
provocant una alteració en el seu procés d'adormiment i enduriment.

-

Travatge durant la construcció:
C/ Pantà, 20, 2a; 08221 Terrassa; Tel. 93 739 70 00; mediambient@terrassa.cat; www.mediambient.terrassa.cat

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient

Durant l'execució de les parets i mentre no estiguin estabilitzades mitjançant la col·locació de la
bigueria, forjats o encadellats, es prendran les precaucions necessàries en front a la possibilitat de
què vents forts no puguin enderrocar-les. Per evitar-ho, s'estrebaran les parets a la bastimentada o
bé amb taulons fortament estrebats.
L'alada de la paret a partir de la qual s'haurà de preveure la possibilitat de l'enderroc dependrà
bàsicament del seu gruix i també de la classe i dosificació del conglomerat gastat en el morter, del
nombre, disposició i dimensions dels forats que tingui l'esmentat mur, i la distància amb altres murs
en sentit transversal.
-

Regates:
Sense autorització expressa del Director de l'obra es prohibeix rotundament en parets estructurals
l'execució de regates en sentit horitzontal.
Sempre que es pugui evitar no es realitzaran regates en les parets una vegada aixecades, solament
es permetran regates verticals o de pendent no inferior a 70, sempre i quan la seva profunditat no
excedeixi de 1/6 del gruix del mur utilitzant en aquest cas talladores mecàniques.

Capítol VII - Enrajolats
S'aplicarà en el revestiment de paraments de qualsevol tipus amb rajoles de València. S'utilitzaran en els
vestidors que és la zona que exigeix especials condicions higièniques i sanitàries.
La rajola a col·locar de 15 x 15 cm, tindrà les següents característiques: peça formada per una massa
ceràmica -porosa- premsada i una superfície esmaltada impermeable i inalterable als àcids, lleixius i a la
llum. El seu grau òptim de cocció és superior a 900˚ C i la seva resistència a la flexió és més gran de 150
Kg/m2. La seva duresa superficial en l'escala Mohs no serà inferior a 3. La dilatació tèrmica entre 20 i
100 serà entre 5 x 10 6 a 9 x 10 6. L’espessor no menor de 3 i no major de 15 mm. Absència d'esmaltat
a la cara posterior i en els cantells. La pasta pot ésser de dos tipus: vermella i blanca. (La pasta vermella:
el seu component bàsic és l'argila vermella sense mescla de sorra ni de cal. La pasta blanca: el seu
component bàsic és el caolin mescla carbonat de calç, productes fundets i silicis).
Execució de l'enrajolat:
La rajola serà seca i amb la cara posterior neta. S'enrajolarà sobre una superfície prèviament
mestrejada, plana i llisa de ciment, gruix o escaiola amb una humitat no superior al 3%.
Els forats que es realitzin per al pas de canonades tindran un diàmetre d'1 cm més gran que la pròpia
canonada.
Els talls i forats es faran mecànicament i amb instruments adequats per aquest menester. Sempre que
sigui possible, els talls es realitzaran en els extrems dels paraments.
L'enrajolat es començarà a partir del nivell superior del paviment i abans de realitzar-ho.
-

L'adhesiu:
S'entendrà sobre el parament amb una llana i es ratllarà o s'aplicarà sobre la cara posterior de la
rajola en el centre i en els quatre costats.
El tipus de ciment cola a utilitzar serà del tipus STICKFIT o SUPER STICKFIT de CEMARKSA,
sempre seguint les condicions del fabricant.

-

La vorada:
Una vegada enrajolat el parament es realitzarà el rejuntat de les peces amb ciment blanc PC-250.
L'enrajolat es netejarà 12 hores desprès d'efectuat el rejuntat.

Per a la realització dels treballs d'enrajolat, es compliran totes les disposicions generals que siguin
d'aplicació de l'Ordenança General d'Higiene i Seguretat en el Treball.

C/ Pantà, 20, 2a; 08221 Terrassa; Tel. 93 739 70 00; mediambient@terrassa.cat; www.mediambient.terrassa.cat

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient

Capítol VIII - Enguixats
És el revestiment en pasta de guix de paraments verticals i horitzontals (parets i sostres).
No es revestiran en guix les parets i sostre dels locals en els quals estigui prevista una humitat relativa
superior al 70% ni en aquells que freqüentment siguin esquitxats per aigua, com a conseqüència de
l'activitat desenvolupada.
Les superfícies d'acer que hagin d'ésser revestides amb guix, es folraran prèviament amb una superfície
de ceràmica. Els sostres del forjat realitzats amb bigues d'acer, portaran protegida l'ala inferior del perfil
amb peces ceràmiques o de ciment segons NIT-EAF. Estructures d'acer - forjats.
Les superfícies de formigó realitzades amb encofrat metàl·lic es faran més rugoses esquitxant-les amb
morter 1:3 de ciment ratllant-les o repicant-les.
Quan el revestiment hagi de tenir un gruix de 15 mm es realitzarà l'enguixat per capes successives fins
arribar al gruix desitjat.
En l'enguixat de les arestes es tindrà cura de col·locar cantoneres (guardavivos) de xapa d'acer
galvanitzat de gruix 0,6 mm, longitud 2m, amb una secció formada per un cos central, que forma el
cantell de la xapa llisa i dues bandes laterals de la mateixa xapa, perforada o desplegada 30 mm a un
altre costat.
-

Preparació pasta guix Y-20, Y-12:
La preparació de la pasta de guix Y-20 per enguixar paraments verticals a parets es realitzarà amb
guix Y-20, Y-12 en la proporció de 850 Kg per 1 m3 de pasta. La confecció de la pasta a mà, es
posarà en primer lloc l'aigua en una pastera adequada i manejable.
Sobre l'aigua es barrejarà el guix a poc a poc i tot seguit es remenarà la mescla fins aconseguir una
pasta totalment homogènia.
L'aigua en proporció de 600 litres/m3 de pasta a temperatura no inferior a 50˚ C.
Cada nou amassat es netejaran les eines de treball. Quan la pasta tingui que ésser col·locada
projectant-la sobre la paret o sostre per mitjans mecànics, s'admetrà la incorporació d'un additiu
plastificant per controlar l'adormiment, sempre i quan es justifiqui mitjançant els oportuns assaigs que
la substància afegida en les degudes proporcions produeix l'efecte desitjat sense produir efectes
perjudicials en el seu acabat.

-

Preparació del guix Y-25 F:
La preparació de la pasta de guix Y-25 F per realitzar lliscats de sostre i parets: guix Y-25 F en la
proporció de 810 Kg/m3 de pasta per a la confecció de pasta de mà, es posarà en primer lloc l'aigua
en una pastera adequada, manejable i totalment estanca, sobre l'aigua es barrejarà el guix poc a poc
i tot seguit es remenarà la mescla fins aconseguir una pasta totalment homogènia. L'aigua en
proporció de 650 litres/m3 de pasta a temperatura no inferior a 5˚ C.
Cada nou amassat es netejaran les eines de treball, quan la pasta tingui que ésser col·locada
projectant-la sobre la paret o sostre per mitjans mecànics, s'admetrà la incorporació d'un additiu
plastificat per controlar l'adormiment, sempre i quan es justifiqui mitjançant els oportuns assaigs que
la substància afegida en les degudes proporcions produeix l'efecte desitjat sense produir efectes
perjudicials en el seu acabat.
La pasta de guix obtinguda s'utilitzarà immediatament desprès del seu amassat, sense posterior
addició d'aigua.
Abans de començar els treballs es netejarà i es mullarà la superfície a revestir.

-

Condicions generals Y-20, Y-12:
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No s'enguixarà quan la temperatura ambient sigui inferior a 5˚ C. En les arestes verticals es
col·locaran elements de protecció - cantoneres (guardavivos).
En els racons i cantells i revestiments de forats es disposarà de reglades gruix de 15 mm de gruix a
distància horitzontal entre reglades en un mateix parament no serà superior a 3 m.
Les cares vistes de les reglades d'un parament estaran contingudes en el mateix plànol vertical, a
continuació s’entendrà la pasta de guix entre reglades, prement-la contra la superfície fins a anivellar
amb elles.
Abans de l'acabat de l'adormiment es donarà un últim repàs amb pasta de guix que passi pel sedàs
de 0,2 mm (UNE 7050). La superfície resultant o d'acabat serà plana, vertical i no tindrà forat aparent
(coguera).
L’espessor de l'estesa de gruix als paraments serà de 15 mm. Abans de començar el treball del
guixaire, s'haurà realitzat totalment la coberta de l'edifici.
Les parets exteriors estaran acabades inclòs el revestiment exterior d'acabat abans de realitzar els
treballs del guixaire. S'han d'evitar els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta de guix durant
el seu període d'adormiment.
-

Condicions generals Y-25 F:
S'utilitzarà immediatament desprès del seu amassat sense posterior addició d'aigua, per a la
realització de lliscats.
El revestiment sobre el que s'ha de realitzar el lliscat haurà d'estar totalment adormit i tindrà la
consistència necessària i suficient per no desenganxar-se a l'aplicar-lo. A més a més la superfície
haurà d'estar rugosa per facilitar la seva adherència. No es poden realitzar els treballs de lliscat quan
la temperatura ambient sigui menor de 5º C.
La pasta s’entendrà prement-la contra la superfície fins aconseguir un gruix de 3 mm.
La superfície quedarà plana i llisa i sense forats, ni sortints, ni bonys.
Les entregues del lliscat amb el sòcol, caixes i d'altres elements de les parets hauran de quedar
plenament perfilades. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar el guix durant el seu període
d'adormiment.

Capítol IX - Arrebossats
Són revestiments continus realitzats amb morter de ciment de cal o mixtes en parets i sostres interiors i
exteriors.
-

Condicions:
No són aptes per arrebossar les superfícies de guix ni les superfícies realitzades amb materials de
resistència semblant a la del guix o inferior.
Es respectaran les juntes estructurals de l’edifici. Es tallarà el pas de l'aigua de pluja, jardineres i
d'altres usos mitjançant trenca-aigües.
Quan el gruix de l'arrebossat sigui superior a 15 mm es realitzarà per capes successives sense
sobrepassar el gruix esmentat.
Els paraments presentaran un superfície neta i rugosa. Per arrebossar sobre superfícies fines de
formigó serà necessari fer rugositats en la seva superfície mitjançant el picat, col·locant una tela
metàl·lica o amb retardadors de l'adormiment.

-

Acabats:
S'admetran tres tipus d'arrebossat segons l'acabat definitiu:
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a) Rugós: Quan serveixi de suport a un estucat o aplacat amb peces més grans de 5 x 5 cm
rebudes amb pasta o morter. Per quedar amagat.
b) Arremolinat: Quan serveixi de suport a un lliscat, pintura rugosa, o aplacat amb peces més
petites de 5 x 5 cm rebudes amb pasta de morter o morter adhesiu. Per deixar vist o
emblanquinar i pot estar sotmès a l'acció de la pluja.
c) Brunyit: En lliscats de ciment per suport d'una pintura llisa o revestiment enganxat flexible o
lleuger. Per quedar vist quan estigui sotmès a l'esquitxat de l'aigua.
Es col·locarà una malla metàl·lica que cobreixi totalment el límit de discontinuïtat del parament.
Si en el parament (vertical + horitzontal) existeix una discontinuïtat en la seva superfície ja sigui
d'acabat o estructural de dos formats diferents o fins i tot de dos materials diferents, aleshores, per
tal d'assegurar la continuïtat de l'arrebossat a realitzar, la normativa RPE_NTE apartat RPE-a
recomana la col·locació d'una malla metàl·lica que cobreixi la totalitat del límit de discontinuïtat del
parament, col·locada tensa i fixada amb un cavalcament mínim de 10 cm per cada costat.
-

Ciment:
S’utilitzarà bàsicament el ciment P-250 de característiques definides pel Plec General de Condicions
per la recepció de conglomerats Hidràulics.
En el seu defecte es pot utilitzar P-350 igualment definit en el Plec de Condicions Generals.
S'emmagatzemarà en un lloc sec, ventilat i protegit de la humitat i intempèrie.

-

Cal:
S'utilitzarà cal apagada i en pols, envasada i etiquetada amb el nom del fabricant i tipus a que
pertany segons UNE 41066. S'admet per la cal aèria la definida com a tipus I en la Norma UNE
41067 i per la cal hidràulica la definida com tipus I en la UNE 4106 P.
S'emmagatzemarà en lloc sec, ventilat i protegit d'humitats i intempèrie.

-

-

Contingut en matèria orgànica:
La dissolució assajada segons UNE 7082 no tindrà un color més fosc que la dissolució tipus.

-

Contingut d'impuresa:
El contingut total de matèries perjudicials com la mica, guix, feldespat descomposat i la pirita
granulada, no serà superior al 2%.

-

Forma dels grans:
Serà rodona o polièdrica, rebutjant els que tinguin forma d'agulla.

-

Grandària dels grans:
La grandària màxima de l'àrid serà de 2,5 mm.

-

Volum de forats:
Serà superior al 35%. Es comprovarà en obra utilitzant un cubilot que s'enrasarà amb la
sorra. A continuació s'abocarà aigua sobre la sorra fins que s'ompli. El volum d'aigua admesa
serà superior al 35% de volum del cubilot.

Arrebossat reglejat de parets:
Es disposaran reglades verticals formades per planxes de morter amb separació no superior a 1 m
en cada parament i formant arestes en els racons i cantells.
Una vegada humit el parament s'aplicarà el morter, entre reglades recobrint de forma que la mada
s'introdueixi per totes les irregularitats del suport per augmentar la seva adherència.
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La superfície arrebossada no tindrà cap defecte de planeitat superior a 3mm, mesurat amb un regle
d'1m.
Abans de l'adormiment de l’arrebossat es passarà sobre la superfície encara fresca, el remolinador
mullat amb aigua fins aconseguir que la superfície quedi plana en acabats per exterior, i solament el
pas d'un regle quan els paraments siguin per revestir en enrajolats.
Es compliran totes les disposicions de l'aplicació de l'ordenança general de seguretat i higiene en el
treball.
-

Condicions generals d'execució:
a) Abans de l'execució:
Per arrebossats interiors es comprovarà que la coberta estigui totalment acabada.
Per arrebossats exteriors estarà acabada la coberta i funcionament l'evacuació d'aigües.
Quan l'arrebossat ha de quedar vist, primerament s'haurà de col·locat aquells elements fixes
com ganxos, pals i tots aquells que sobresurtin del pla del parament.
S'han de tapar els desperfectes que puguin tenir els paraments utilitzant el mateix tipus de
morter que per a l'arrebossat.
Que el morter o formigó del parament a arrebossar estigui totalment adormit.
b) Durant l'execució:
Es pastarà exclusivament la quantitat de morter que es tingui que fer servir. No es posarà
aigua al morter desprès del seu amassat.
El parament a arrebossar es mullarà prèviament i es netejarà.
En temps de gelades, s'aturaran tots els treballs d'execució i es comprovaran les parts
arrebossades abans de tornar a treballar.
En temps de pluges es suspendrà l'execució dels treballs quan els paraments no estiguin
protegits i es cobrirà amb lones o plàstics la seva superfície.
En temps extremadament calorós o en superfícies sobrecalentades exposades al sol, es
suspendrà la seva execució. Igualment quan el parament estigui exposat a forts vents, secs i
càlids.
c) Desprès de l'execució:
Transcorregudes 24 hores de la seva execució es mantindrà humida la superfície
arrebossada fins que el morter s'hagi adormit.
No es fixaran elements sobre l'arrebossat fins que s'hagi adormit i no abans de 7 dies.
Es compliran totes les disposicions que siguin d'aplicació de l'Ordenança General de
Seguretat i Higiene en el treball.

Capítol X - Paviments
Revestiments de sòls i escales interiors i exteriors amb peces rígides de gres. Segons les N.T.E., les
especificacions per l'elecció de material, terra i col·locació són les següents:
►
► Tipologia de materials:
Revestiment Sòl
Forma - material = Ceràmica - gres
Sistema de col·locació Rebudes en morter
Especificació RSR-2
►
► Criteris d'elecció:
Paviment situat en l'interior, local humit, freqüent presència d'aigües en el paviment a conseqüència
de l'ús, vestidors i dutxes.
►
► Càrregues i trànsit:
Les càrregues estàtiques i dinàmiques que actuen sobre el revestiment del sòl segons la N.T.E.
s'han de tenir en compte únicament en la sobre càrrega peatonal, privades i públiques.
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►
► Resistència al relliscat:
Es considera un paviment antilliscant quan el seu coeficient de resistència al relliscat mesurat amb
pèndul RRL (ROAD RESERARCH LABORATORY), Norma d'assaig NLT-175/73 del Laboratori del
transport i mecànica del sòl és superior a 40.
En la majoria dels materials quan més polida i brillant és la seva superfície, menys resistència té al
relliscat.
►
► Resistència a la pols:
El paviment ha d'ésser tal que a l'erosionar-se amb l'ús no es desprenguin partícules que puguin
quedar en suspensió a l'aire.
►
► Lloseta de ceràmica:
Placa de poc gruix per argiles, sílice, colorants i d'altres materials, modelada, premsada i cuita a
altes temperatures. Compliran la Norma UNE 67087.
La forma generalment quadrada o rectangular amb cantells vius o bisellats no tindrà taques ni
esquerdes. En cada peça o en el seu embalatge s'indicarà el fabricant i la tipologia.
►
► Execució del paviment:
Sobre el forjat s’estendrà una capa de gruix no inferior a 20 mm de sorra. Sobre aquesta s'anirà
estenent el morter de ciment formant una capa de 20 mm gruix cuitant de què quedi una superfície
continua de seient de l'enrajolat.
Prèviament a la col·locació de les llosetes i amb el morter encara fresc, s’espolsarà amb ciment la
seva superfície.
Humides prèviament les llosetes es col·locaran sobre la capa de morter a mida que s'estenguin,
disposant-les amb juntes d'amplada no menor d'1 mm.
Posteriorment s’estendrà una borada de ciment per al reblert de les juntes, utilitzant ciment pur per
les juntes menors de 3 mm, i ciment i sorra quan l'ample sigui més gran.
Transcorregut el temps de sacat es netejaran les restes de borada i es netejarà la seva superfície.
►
► Col·locació de sòcol de fusta:
Sobre el parament es rebran amb pasta de guix negre els tacs de fusta, de manera que la distància
màxima entre ells sigui 500 mm i sempre es disposarà un tac en els extrems de la peça de sòcol.
A continuació es clavaran les peces de sòcol als tacs de fusta de pi de 7 cm d'alçada i 8 mm de
gruix, de forma que quedi un cantell sobre el sòl.
El cap del clau quedarà amagat i es massillarà el forat deixat.
Les trobades en els racons es realitzaran a biaix de cartabò i els entroncaments aniran a tocar uns
amb els altres i s'encastaran.
S’encastarà la cara i el cantell superior del sòcol i s'imprimirà amb una mà de pintura segellada, per
posterior pintat amb dues mans de pintura plàstica.

Capítol XI - Instal·lacions d'electricitat
Plec de condicions tècniques d'electricitat
►
► Condicions generals:
La instal·lació elèctrica complirà íntegrament el que està prescrit pel Reglament Electrotènic per
Baixa Tensió, aprovat pel Decret 2413/1973, del 10 de setembre, BOE núm. 242, del 9 d'octubre del
1973, i les seves instruccions complementàries. Molt especialment es tindrà present la instrucció MI
BT 027, aplicable a aquest tipus de locals, així com la normativa que la desenvolupa.
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També es respectaran les normes particulars referents a l'escomesa i disposició de comptadors.
Les canalitzacions elèctriques es disposaran de forma que entre les superfícies exteriors de les
mateixes i les de qualsevol altre instal·lació es mantingui una distància de 3 cm com a mínim.
En cas de proximitat amb conductes d'aire calent, les canalitzacions elèctriques s'establiran de forma
que no puguin agafar una temperatura perillosa i, per conseqüència es mantindran separades per
una distància convenient o per medi de pantalles calorífiques. (Instrucció MI-BT017 2.9.1).
Les canalitzacions elèctriques no es situaran paral·lelament per sota d'altres canalitzacions que
puguin donar lloc a condensacions, a menys que es prenguin les disposicions necessàries per
protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d'aquestes condensacions. (Instrucció MI-BT
017 2.9.1).
Les seccions dels conductors s'han determinat de forma que, la caiguda de tensió entre l'origen de la
instal·lació sigui per enllumenat, del 3% i del 5% per a força. Amb aquesta caiguda de tensió es
consideren alimentats tots els aparells d'utilització susceptibles de funcionar simultàniament
(Instrucció MI-BT 017 2.1.2)
Les intensitats màximes admissibles en servei continu seran les assenyalades a les taules I i II de les
Instruccions NI-BT 2.1.3.
La caiguda de tensió en enllumenat per les línies d'alimentació a quadre de plantes, s'ha pres en
l'1%, deixant el 2% restant per a les derivacions i sortides des d'aquests quadres.
Pels diàmetres interiors nominals dels tubs es tindrà en compte les taules corresponents de la
Instrucció MI-BT 019, però en cap cas, la secció interiors d'aquests serà inferior a tres cops la secció
total ocupada pels conductors.
La instal·lació es divideix per sectors i zones perquè les pertorbacions ocasionades per avaries que
puguin produir-se en un punt d'elles afectin només a certes parts de la instal·lació.
Aquesta subdivisió s'estableix de manera que permet localitzar les avaries així com controlar els
aïllaments de la instal·lació per sectors. (MI-BT 2.7)
Perquè es mantingui el major equilibri possible en la càrrega dels conductors que formen part de la
instal·lació, es procurarà que aquesta quedi repartida entre les seves fases (Instrucció MI-BT 017
2.4).
►
► Quadre de comptadors i quadres de distribució d'enllumenat i força:
Aquest quadre serà de d'accés fàcil i lliure, independentment de la cambra de comptadors d'aigües i
de qualsevol altre servei, i no podrà utilitzar-se com a dipòsit de materials. El local no ha de ser
humit, ha d'estar suficientment il·luminat i ventilat i la cota del terra és igual a la dels passadissos i
locals confrontants i disposarà d'un desguàs perquè en els cas d’avaria, oblit o trencament de
canonada d'aigua, no es puguin produir inundacions en aquest local (Instrucció MI-BT 015 1.3)
Aquest quadre anirà situat en un armari, disposat de forma que en el seu front disposarà tant pel
circuit de força com pel d'enllumenat, un interruptor omnipolar amb tallacircuits d'alt poder de
trencament, segons instruccions de la companyia subministradora.
►
► Línies d'alimentació generals:
S’instal·laran a l'interior de canalització metàl·lica col·lectiva tipus Minicanal de la que s'efectuaran
sortides amb accessoris adequats i tub blindat. L'estesa serà superficial.
►
► Instal·lació d'enllumenat i força:
La instal·lació d'enllumenat de la canonada serà blindada. S'hauran de tenir en compte les
condicions contingudes sobre aquest particular a la memòria. Els diàmetres mínims seran els que
figuren a la taula III de la Instrucció MI-BT 019, tant pels trams rectes com pels trams amb canvis de
direcció.
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Els tubs s'uniran entre sí mitjançant accessoris adients a la seva classe que assegurin la continuïtat
de la protecció que proporcionen als conductors.
Els radis mínims de curvatura i el número de plecs necessari venen determinats per les taules VI i VII
de l'anterior Instrucció.
Es farà possible la introducció i retirada fàcil dels conductors en els tubs desprès de col·locats i fixats
aquests i els seus accessoris, disposant per això dels registres que es considerin convenients. El
número de curvatures en angle recte situades entre dos registres consecutius no serà superior a 3.
Els conductors es situaran en els tubs desprès de col·locats aquests (Instrucció MI-BT 019.2).
Les dimensions de les caixes de registre hauran de permetre posar-hi folgadament els conductors.
La seva fondària equivaldrà, com a mínim, al diàmetre del tub més gran més 50% del mateix amb un
mínim de 50 mm per a la seva fondària i 80 mm pel diàmetre o cantó interior.
Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitja de brides o abraçadores protegides contra la
corrosió i sòlidament subjectades.
La distància entre aquestes serà com a màxim de 0,80 mm.
Es disposaran fixacions d'una i altra part en els canvis de direcció i els empalmaments i en la
proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells.
En alienacions rectes les desviacions de l'eix del tub respecte les línies que uneixen els punts
extrems no seran superiors al 2%.
La unió de conductors es realitzarà utilitzant borns de connexió individuals o constituint blocs o
regletes, es realitzaran a l'interior de caixes d'empalmament o derivació, mai a l'interior dels tubs.
Si es tracta de cables deurà cuitar-se al fer les connexions que la corrent es reparteixi per a tots els
filferros components i si el sistema adaptat és de cargol d'apretament entre una arandella metàl·lica,
els conductors de secció superior a 6mm2, deuran connectar-se per mitjà de terminals de pressió,
prestant atenció especial perquè les connexions no quedin sotmeses a esforços mecànics.
Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase. Les cobertes,
tapes o embolcall, manetes i polsadors de maniobra instal·lats a les cambres de neteja i en general
en els locals humits o mullats, així com en aquells en les parets i terres siguin conductors, seran de
material aïllant.
Els conductors de la instal·lació seran fàcilment identificats pels colors que presentin els seus
aïllaments. A aquest efecte, els colors corresponents als diferents conductors seran:
Primera fase R ..................………….
Segona fase S ..................…………
Tercera fase T ..................………….
Neutre ..........................……………..
Conductor de protecció a terra ..…...
(Instrucció MI-BT 023.6.3)

Color marró
Color negre
Color gris
Color blau cel
Color groc verd

En cas de dificultat per col·locar els conductors del seu color ja descrit, l’instal·lador precisarà de la
conformitat del director de l'obra pel canvi d'aquests per uns altres colors.
Les preses de corrent tindran un tercer contacte per la presa de terra.
►
► Aparells d'enllumenat:
Tots els equips portaran corrector del factor de potència individualment, no permetent-se muntatge
de condensadors per seccions.
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Les reactàncies hauran de tenir un baix consum i pèrdues, garantint les característiques d'estabilitat
durant el seu funcionament.
El xassís haurà de ser resistent al foc, la humitat, els àcids i àlcalis i haurà de portar clarament
marcada la potència en W. de les làmpades per les que són adequades (Instrucció MI-BT 026 4.2.5)
►
► Canalització de telèfons urbans:
El sistema d’instal·lació de la canalització serà igual que el descrit per la instal·lació d'enllumenat.
El diàmetre del tub serà com a mínim de 11 mm que admet fins a 4 passes de línia aïllades amb
plàstic.
►
► Instal·lació d'enllumenat d'emergència:
Els equips d'enllumenat d'emergència està previst que entrin en servei quan falti la tensió de la xarxa
de l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica, o quan aquella tensió baixi per sota del 70% del seu
valor nominal.
La font pròpia d'energia en els anomenat equips, no podrà en cap cas estar constituïda per bateria
de piles.
D'una forma automàtica en el moment en que es restableixi el servei per part de l'empresa
distribuïdora, els equips deixaran de funcionar.
Cada equip anirà protegit pel seu corresponent fusible.
►
► Presa de terra:
Es refereix a la posta a terra dels quadres, endolls, carcasses d'aparells, motors, etc. que és
independent de la terra de parallamps i de l'armadura de l'edifici.
La norma corresponent a aquest aparell és la Instrucció MI-BT 039.
Per a la posta a terra de l'estructura es tindrà en compte la NTE-IP/73.
Els materials de les piques o plaques podran ser solament de coure o ferro galvanitzat o d'acer
recobert de coure sols per piques.
Les piques seran com a mínim de 2m de llargada i 14 mm de diàmetre, i les plaques d'una superfície
útil de 0,5 mm2 en el cas de ferro galvanitzat.
Per a la pressa de terra dels endolls s’instal·larà un conductor apropiat identificat amb el color donat
en l'apartat "Instal·lació d'enllumenat".
Aquests conductors seran de coure amb aïllament igual al resta i les seccions correspondran a la
fixada per a la taula VI de la Instrucció MI-BT 017 2.2 en funció de secció dels conductors en fase de
la instal·lació.
La secció mínima per a les línies principals serà de 35 mm2 en conductors de coure.

Capítol XII - Lampisteria
La xarxa d'aigua a realitzar serà una derivació de l'existent, per tant tindrà la mateixa escomesa.
Es mantindrà en tot moment les Normes Bàsiques per instal·lacions interiors de subministre d'aigua
potable. Ordre del Ministeri d'Indústria de l'1 de setembre de 1975 (BOE 13-01-1976).
La xarxa interior per a la conducció d'aigües serà de coure a partir de la derivació amb la xarxa existent.
La xarxa serà únicament d'aigua freda. Existirà a l'entrada de la zona de serveis i neteja d'una clau de
pas per al seu aïllament en cas d’avaries.
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La xarxa a empotrar en els paraments amb revestiment ceràmic es protegirà amb tub de PVC per evitar
lesions de la canonada de coure per dilatacions tèrmiques.

Capítol XIII - Fusteria
Els perfils seran de fusta de pes específic no inferior a 450 Kg cm3 i un contingut d'humitat no més gran
del 15% ni menys del 12%. No presentarà cap tipus de merma per insectes i fongs i la desviació màxima
dels perfils respecta l'eix serà superior a 1/16.
El gruix dels anells de creixement serà uniforme. Els nusos seran sans i de diàmetre inferior a 15 mm i la
seva distància un dels altres serà com a mínim de 300 mm. Si existeixen nusos de diàmetre inferior a la
meitat de la cara, quan la fusteria es vagi a pintar, es substituirà per peça de fusta sana i degudament
encolada.
Les unions entre perfils dels marcs de les portes es faran mitjançant ensamblatges que assegurin la seva
rigidesa i s'encolaran.
Les coles a utilitzar seran del tipus especificat per la UNE 56702. Els eixos dels muntants es trobaran en
un mateix pla i els seus elements de trobada formaran un angle recte.
Totes les cares dels marcs tindran la seva superfície correctament segellada, anivellada i sense marques
ni forats.
Les dimensions de cada marc i porta s'ajustaran a la dels plànols pel que fa a les dimensions tipus.
Els marcs rebran una mà d'oli abans de la seva col·locació, tots els marcs portaran com a mínim quatre
gafes de ferro per subjectar-los a les parets.

Capítol XIV - Pintures
Revestiment continu de paraments i elements estructurals, fusteria, manyeria, instal·lacions, situats a
l'interior o exterior amb pintures i vernissos.
Els tipus de pintura a utilitzar són bàsicament:
a) Pintura plàstica sobre ciment i guix:
Revestiment de parets i sostres interiors o exteriors amb aspecte mate o setinat, acabat llis. Es
realitzarà una neteja i escatat de rugositats. A continuació s'aplicarà una mà de fons amb pintura
plàstica diluïda molt finament, tapant els porus de la superfície del parament.
Desprès es realitzarà una passada dels punts més porosos amb brotxa, rodet o pistola.
A continuació s'aplicaran dos mans d'acabat amb un rendiment no menor que l'especificat pel
fabricant.
b) Pintura a l'esmalt sintètic sobre fusta:
Emprimació per fusta, realitzant una neteja prèvia de la superfície. Es realitzarà un segellat dels
nusos mitjançant goma laca amb pinzell.
A continuació es donarà una mà d'emprimació a brotxa o pistola impregnant la superfície del suport,
amb un rendiment i temps de sacat segons especificacions del fabricant.
Prèviament a l'aplicació de la mà d'acabat, es realitzarà una passada amb una rasqueta o espàtula i
una pasta especial per tapar les possibles esquerdes que quedin en la fusta. A continuació s'aplicarà
una mà de fons molt fina.

Capítol XV - Vidrieria
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Vidre obtingut pel procediment d'estirat sense operacions posteriors. Pla sense ondulacions en els
cantells, els seus gruixos són de 3, 4 i 5 mm.
-

El vidre transparent obtingut per laminatge, rebaix i polit, serà pla sense ondulacions en els cantells i
cares paral·leles.
Gruixos: Incolor: 4, 5, 6, 8, 10 i 15 mm
Color: 6 i 10 mm

-

El vidre imprès serà obtingut per laminatge amb dibuix imprès per una o dues cares sense
ondulacions en els cantells i armat o no.
Gruixos: Incolor: 4 i 5 mm
Color: 4 mm

La massilla a utilitzar serà impermeable i compatible amb el material d'alumini. Duresa inferior a la del
vidre. Elasticitat capaç d'absorbir un 15%.
La lluna es tindrà en compte evitar els contactes directes amb parts metàl·liques o amb altres vidres.
Els vidres dins l'obra emmagatzemaran verticalment en llocs degudament protegits de manera ordenada.
Una vegada col·locats es senyalitzaran de forma clara i visible en tota la superfície. La manipulació es
realitzarà amb guants o manyoples.
La col·locació dels vidres es farà sempre que sigui possible des de l'interior de l'edifici.
Es pararan els treballs si la temperatura baixa per sota de 0 o si la velocitat del vent supera 50 Km/hora.
Es compliran totes les disposicions generals que siguin d'aplicació de l'Ordenança General de Seguretat
e Higiene en el Treball.

Capítol XVI - Assaigs, mostres i aplecs
Els assaigs, les anàlisis i les proves que s'hagin de realitzar per tal de comprovar si els materials que
s'han d'utilitzar en les obres reuneixen les condicions fixades en el present Plec de Condicions, es
verificaran pel Director de l'Obra o bé, si ho considera convenient, pel laboratori oficial que designi.
Les despeses de proves i anàlisis fins a un valor equivalent a l'1% del pressupost d'execució material,
aniran a càrrec del Contractista i estaran compreses en els preus unitaris del pressupost. Les que
excedissin d'aquest percentatge es certificaran amb càrrec a la corresponent partida pressupostària.
En el cas que els resultats dels assaigs de control resultessin desfavorables, el Director de l'Obra podrà
exigir la realització d'un control més detallat, anant sempre a compte del contractista les despeses què
per aquest motiu s'originin, sense computar a efectes del percentatge expressat en el paràgraf anterior.
És obligació del Contractista disposar de tot allò que sigui necessari per a la realització de les proves, o
facilitar els aparells de mesura que es requereixen sense cap abonament.
Tots els materials utilitzats, encara que no estiguin inclosos en aquest Plec de Condicions hauran d'ésser
de primera qualitat.
Un cop adjudicada l'obra i prèviament a la seva execució, el Contractista presentarà a la Direcció
Facultativa els catàlegs, mostres, assaigs, etc. que es relacionin amb els materials que s'hauran
d'utilitzar, i no se'n podrà utilitzar cap que no hagi estat acceptat prèviament.
Aquest control previ no suposa una recepció definitiva, i podrà ser retirar qualsevol material desprès
d'haver-lo col·locat si, a judici de la Direcció Facultativa, no complís les condicions d'aquest Plec, havent
d'ésser reemplaçat amb càrrec al Contractista per un altra que compleixi les especificacions exigides.
Els materials s'emmagatzemaran de forma que s'asseguri la preservació de la seva qualitat i la
conseqüent acceptació per a la utilització en l'obra, requisits que es comprovaran al començar la
mateixa.
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Les zones de provisió hauran d'ésser recondicionades un cop acabada la utilització dels materials
aplegats en les mateixes, de forma que recuperin el seu aspecte original; les despeses ocasionades per
aquest treball aniran a compte del Contractista.

3. Condicions facultatives
Obligacions i drets del contractista
3.1 Residència
El Contractista o el seu representant autoritzat residirà a la localitat on es realitzi l'obra.
3.2 Legalitat de l'empresa Constructora
El Contractista haurà d'estar a cobert, mitjançant les corresponents pòlisses d'assegurança, tant en la
responsabilitat civil, com en la criminal, perjudicis a tercers, etc. que pogués dimanar d'accions a l'obra
objecte d'aquest plec, haurà d'estar al corrent del pagament de totes les assegurances socials i
càrregues corresponents al personal i a la resta de deteniments que puguin exigir les lleis laborals
vigents.
3.3 Presència en obra
El Contractista haurà de presentar-se a l'obra sempre que el convoqui la Direcció Facultativa de la
mateixa.
3.4 Oficina a l'obra
El Contractista, a costa seva, establirà a l'obra una caseta d'oficina en la que existeixi material adequat
per a l'evacuació de les consultes necessàries.
3.5 Llibre d'Ordres
En la caseta de l'obra el Contractista tindrà permanentment un llibre d'ordres degudament foliat i segellat
en el que s'estamparà les que l'Arquitecte necessiti donar-li, sens perjudici de posar-les per ofici quan ho
cregui necessari, aquestes ordres les firmarà el Contractista com assabentat, expressant fins i tot l'hora
en que ho verifica.
El compliment d'aquestes ordres és tant obligatori per al Contractista com les condicions constitutives del
present plec.
3.6 Mitjans auxiliars
a) Serà obligació del Contractista adquirir pel seu compte i tenir disponibles per la seva utilització en les
obres els regles, cordes, cintres, encavallades, canals i altres mitjans auxiliars de construcció, els
quals seran per ell retirats quan deixin de ser necessaris.
b) El Contractista assumirà la total responsabilitat i risc per la utilització de bastides, cintres, màquines,
grues i la resta de mitjans auxiliars que siguin requerits per al desenvolupament dels treballs, eximintse a l'Ajuntament i a la Direcció Facultativa de qualsevol responsabilitat per accidents que poguessin
sobrevenir per insuficient o qualitat dolenta dels esmentats mitjans auxiliars, que en tot moment
hauran d'estar en perfectes condicions de seguretat i funcionament.(Art. 22 Reglament Seguretat
Treball).
c) Malgrat estar especificats clarament en el Reglament de Seguretat del Treball en la Construcció del
20 de maig del 1952, s'insisteix sobre la utilització de cascs protectors a tot el personal i visitants de
l'obra, baranes als bastiments i agafadors en buits que puguin oferir perills de caigudes.
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De qualsevol descuit que s'observi en tot allò què s'ha manifestat anteriorment serà directament
responsable el Contractista, i en cas d'accident, assumirà la total responsabilitat dels fets.
3.7 Interpretació dels documents
La interpretació tècnica del projecte correspon a l'Arquitecte, al qual el Contractista haurà d'obeir en tot
moment.
Si sorgís alguna diferència en la interpretació del present Plec, el Contractista haurà de sotmetre's a les
decisions de l'Arquitecte.
L'Arquitecte Director subministrarà al Contractista durant el transcurs de l'obra, com a documentació
complementària, els dibuixos i tots els detalls que siguin necessaris per a la millora execució d'aquesta,
no podent aquest separar-se de les instruccions que se li donin, i si ho fes, procedirà a desfer tot allò que
s'hagi executat pel seu compte, si la Direcció Facultativa ho jutja necessari.
Qualsevol altre detall que el Contractista cregui necessitar, haurà de demanar-lo per escrit amb suficient
anticipació a la Direcció Facultativa.
3.8 Obligació general del Contractista
El Contractista queda obligat a fer en general tot allò que sigui necessari per a la bona construcció de les
obres, fins i tot quan no es trobi taxativament expressat en el Plec de Condicions, sempre que sense
separar-se del seu esperit i recta interpretació, sigui ordenat pel Director Facultatiu.
El Contractista observarà en el decurs de les obres totes les disposicions vigents emanades de la
Reglamentació de Seguretat en el Treball de la Indústria de la Construcció, celades per la Delegació
Provincial del Treball d'acord amb el Reglament vigent.
A tal efectes nomenarà els vigilants de seguretat necessaris i comitès de seguretat, en els casos
previstos per l'esmentat Reglament.
De les obres i la seva execució
3.9 Accessos
Serà per compte del Contractista l'habilitació d'accessos per a l'execució de les obres.
3.10 Inici
El Contractista donarà inici a les obres dins dels quinze dies següents a la formació i signatura del
contracte corresponent, i haurà de deixar-les finalitzades en el termini improrrogable que en aquell es
determini.
3.11 Replanteig
Abans d'iniciar-se les obres es durà a terme el replanteig general del Projecte segons disposa l'article
127 del Reglament General de Contractació de l'Estat i en les clàusules 24, 25 i 26 del Plec de Clàusules
Administratives Generals. Es farà constar a més dels continguts expressats en l'esmentat articles i
clàusules, les contradiccions, errors o omissions que s'haguessin observat en els documents
contractuals del Projecte.
El Replanteig es realitzarà en base a les acotacions contingudes en els plànols. Es deixaran sobre el
terreny les senyals i referències necessàries amb suficients garanties de permanència perquè pugui
fixar-se amb relació a elles, la situació en planta o altura de qualsevol element de les obres.
També s'efectuaran tots els replanteigs parcials que estimi precís l'Arquitecte Director de l'obra durant la
seva realització, estant present en totes les operacions de replanteig el contractista o el seu representant
i aixecant-se en cada cas l'Acta corresponent.
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La conservació i reposició de les senyals esmentades així com les despeses de tota classe que origini el
replanteig general i els parcials, seran a compte del contractista.
3.12 Cales
Si la Direcció Tècnica ho creu convenient es realitzarà alguna cala per a comprovar l'estat en que es
troba la cimentació contigua si n'hi ha, o el terreny en general.
3.13 Senyalització i Precaucions
Durant l'execució dels treballs l'adjudicatari evitarà destorbar el tràfic més del temps necessari i evitarà
fins on sigui possible molestar al veïnat amb rases obertes, moviments de terres, aplecs de materials,
voreres aixecades, etc.
Es col·locaran rètols perfectament visibles, prohibicions de pas a tota persona aliena a l'obra, i quan es
treballi en zones confrontants amb la via pública es col·locaran les tanques i llums necessàries per evitar
riscs i danys als vianants.
Els tipus d'aparells de senyalització de precaució especials seran lluminosos (elèctrics), fluorescents, així
com els taulers, tanques, etc. seran els que disposin la Inspecció Facultativa, essent obligació de
l'adjudicatari la col·locació dels mateixos en els llocs que li siguin indicats a per aquesta inspecció.
Seran a compte de l'adjudicatari les despeses que per vigilància material de senyalització i precaucions
s'ocasionin per compliment del present article.
Queda prohibida la fixació d'anuncis en les tanques o voreres de precaució que instal·li l'Adjudicatari,
amb motiu de l'execució de les obres objecte d'aquesta Contracta.
No es considera anunci el nombre o anagrama de l'empresa adjudicatària que obligatòriament haurà de
figurar en les tanques.
3.14 Condicions generals d'execució de les obres
Queda entès d'una manera general que les obres s'executaran d'acord amb les normes de la bona
construcció lliurement apreciades per la Direcció Facultativa.
El contractista notificarà a la Direcció de les obres amb l'antelació precisa, a fi i efecte de què puguin
procedir al reconeixement de l'execució de les que hagin de quedar ocultes o que, a judici del
contractista, requereixin aquest reconeixement. De totes elles s'aixecaran plànols precisos per al seu
amidament i liquidació, que seran subscrits per la Direcció de l'Obra; i el contractista tindrà que abonar
pel seu compte els treballs auxiliars necessaris per a fer l'amidament, llevat que es conformi amb tot allò
que proposi la Direcció Facultativa.
3.15 Termini d'execució i ritme de treball
L'activitat en l'execució de les obres es desenvoluparà conforme a allò que per la Direcció Tècnica es
disposi, seguint el Pla d'obra que s'acordi, tant en els treballs que el contractista realitzi directament, com
en aquells que subcontracti.
El període d'execució serà de 2 mesos a comptar a partir del dia en què es formalitzi l'acta de replanteig.
L'organització dels treballs és exclusiva responsabilitat del contractista, llevat d'aquells casos en què per
consideracions d'ordre tècnic o facultatiu de la Direcció Facultativa estimi adient la seva variació.
3.16 Demores
L'adjudicatari podrà imprimir major activitat a les obres de les que es tracta i deixar-les acabades abans
del transcurs del temps, sempre que no es separi de les condicions facultatives i mereixi l'aprovació de la
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Direcció Tècnica de les mateixes, però no li serà lícit invertir en la construcció majors temps del que
estableix el contracte, llevat en casos de força major apreciats per l'Ajuntament.
No podrà el contractista, al·legant retard en el pagament o qualsevol altre motiu no previst en aquestes
condicions, suspendre els treballs i reduir-los a menor activitat de la que se li ordeni.
Tampoc podrà excusar una demora per l'incompliment dels terminis deguts a rams auxiliars, així com la
carència de plànols i ordres de la Direcció Facultativa que no hagués sol·licitat per escrit i amb la
suficient antelació.
3.17 Justificació de demores
Seran admeses com causa de força major als efectes de responsabilitat del contractista per retard en el
plac d'execució: vagues que afecten a tota la Província o greus alteracions de l'ordre públic, dies de
pluja, gelades intenses o altre fenòmens atmosfèrics que impedeixin totalment el treball. Així mateix les
festes no previstes en el calendari oficial, sempre que siguin disposades per l'autoritat competent.
Modificació del projecte
3.18 Concepte general
No podran efectuar-se modificacions del projecte sense expressa autorització de l'Arquitecte director.
Si l'Ajuntament comuniqués al contractista la seva decisió d'efectuar qualsevol modificació en el projecte,
aquest haurà de notificar-la immediatament a la Direcció Facultativa, que estudiarà la seva viabilitat i
l'aprovarà tècnicament, si escau.
L'Arquitecte per la seva part queda facultat per modificar qualsevol classe d'obra durant l'execució de la
mateixa, verificant l'augment o disminució de preus oportuns, sempre que el conjunt de les indicades
modificacions no impedeixin augment de pressupost.
3.19 Modificacions sense augment de pressupost
Si els materials o partides d'obra a modificar no estiguessin previstes o especificades en aquest Plec,
s'establirà un acord contradictori amb l'adjudicatari, en el que figuraran les condicions tècniques
d'aquests materials o unitats d'obra.
Si les modificacions introduïdes suposen alteració de preus en l'acord contradictori amb l'adjudicatari
figuraran també aquests preus i formes d'abonament. Aprovat l'acord contradictori passaran a formar part
d'aquest Plec.
3.20 Modificacions amb augment de pressupost
Quan es proposi alguna reforma o variació per part de l'Arquitecte o a indicació d'alguna de les parts
contractants, si el contractista entén que representa un augment de cost, haurà de presentar un
pressupost d'aquestes obres i tenir l'aprovació prèvia. De no fer-ho s'entendrà que el contractista
renuncia al possible increment de pressupost.
Si el contractista, per pròpia iniciativa, introduís modificacions en el Projecte que representessin augment
de preus o dimensions en la quantitat d'obra, no tindrà dret més que a l'abonament d’allò que li
correspongueren en cas d'haver executat l'obra amb estricta subjecció al projecte.
3.21 Obra defectuosa
Quan el contractista hagi efectuat qualsevol element d'obra que no s'ajusti a aquest Plec o al particular
de la mateixa, l'Arquitecte Director de l'obra podrà acceptar-lo o refusar-lo; en el primer cas, aquest fixarà
el preu que cregui just amb arreglament a les diferències que hagués, venint obligat el contractista a
acceptar aquesta valoració i cas de no conformar-se amb la mateixa, desfarà i reconstruirà amb càrrec
seu tota la part mal executada, amb arreglament a les condicions que fixa l'Arquitecte Director, sense
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que això sigui motiu de pròrroga en el termini d'execució. En el segon cas, o sigui en cas de què a judici
de la Direcció Facultativa hagués alguna part d'obra executada en males condicions, el contractista
estarà obligat a derrocar-la i tornar-la a executar quantes vegades sigui necessari, fins que mereixi la
seva aprovació, no tenint per aquest motiu dret a percebre indemnització de cap tipus, encara que les
males condicions dels materials i col·locació s'hagués apreciat desprès de la recepció provisional.
El contractista és l'únic responsable dels treballs executats així com de les faltes i defectes que en ells
puguin existir per mala construcció o per la qualitat deficient dels materials emprats sense que sigui
excusa la circumstància de què la Direcció Facultativa no l'hagi cridat l'atenció sobre el particular, ni li
atorga cap dret el fet de què els treballs defectuosos hagin estat inclosos en les certificacions parcials de
l'obra que sempre es suposaran a bon compte. Per tant, quan la Direcció Facultativa adverteixi vicis o
defectes en els treballs executats o que els materials i aparells no reuneixen les condicions preceptives,
ja sigui en el curs dels treballs o finalitzats, podrà disposar la demolició de les parts defectuoses i la
reconstrucció de les mateixes, tot a càrrec del contractista.
Materials
3.22 Materials: Patents, marques i qualitats
Així mateix, el Contractista haurà de respondre de la qualitat dels materials, aparells i instal·lacions
emprats, tant en el decurs de les obres, com aquells que formin part de l'edificació per als usos previstos
en el projecte.
El fet d'assenyalar-se una marca en qualsevol document del projecte no exclou al contractista de les
seves responsabilitats havent de cobrir-la amb el justificant de garantia corresponent.
Per a procedir a qualsevol canvi, serà necessari el consentiment escrit de la Direcció Facultativa.
3.23 Mostres de materials
El Contractista està obligat a tenir a disposició de la Direcció Facultativa, mostres de tots el materials i
elements a emprar, amb dades suficients per a fer les comprovacions necessàries.
L'Arquitecte Director podrà manar retirar de l'obra, no acceptant-los per a la seva utilització, els materials
que al seu criteri no reuneixin les degudes condicions d'acord amb el Plec de Condicions Tècniques.
3.24 Assaigs
La Direcció Facultativa de les obres per al bon control de les mateixes es reserva el dret d'efectuar els
assaigs i les anàlisis que jutgi necessari, pels seus propis medis o en laboratori. Aquest podrà ser el
laboratori de l'INCE ("Instituto Nacional de Calidad en la Edificación"), el Laboratori General d'Assaigs i
Investigacions de la Diputació Provincial de Barcelona, o qualsevol altre de reconeguda solvència.
També podrà disposar que es realitzin les proves en la pròpia obra, si això fos possible, en tot cas les
despeses ocasionades a compte de l'adjudicatari, a descomptar de les certificacions, essent les factures
abonades directament per l'Administració al Laboratori. L'import dels assaigs de Laboratori no superarà
el 2% del pressupost del contracte, no incloent en aquest import les repeticions dels mateixos obligades
per resultats incorrectes del primer assaig.
Encara que la Direcció Tècnica accepti els materials que hagin estat objecte d'inspecció, això no eximeix
al contractista de responsabilitat, cas de què per vicis ocults no donessin el resultat previst.
3.25 Evacuació de productes sobrants no aprofitables
Les terres que procedeixin de les excavacions i no s'hagin d'aprofitar en les obres i en general els
productes de totes les classes que, per la seva naturalesa no siguin aprofitables, seran transportats per
l'adjudicatari als abocadors de runes o terrenys de propietat particular on els amos ho permetin, en tant
que no formin part de vies públiques on es trobi establerta la circulació.
3.26 Materials procedents de l'emplaçament de les obres i extrets amb motiu de la seva execució
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Tots els materials que resulten de desfer les obres existents o apareguin al fer les excavacions i siguin
per la seva naturalesa aprofitables a criteri de la Direcció Facultativa, seran transportats pel contractista
als punts què a l'efecte li designi la Direcció Facultativa, on quedarà a disposició dels Serveis Tècnics
Municipals, els quals estendran l'oportú comprovant degudament signat i segellat. La resta dels materials
sobrants seran transportats a l'abocador. En cas de què l'adjudicatari no efectuï l'esmentat transport en el
plac que se l'indiqui per l’al·ludida inspecció podrà aquesta dur-la a terme a costa d'aquell.
Personal
3.27 Base fonamental
L'adjudicatari ve obligat a subscriure un contracte amb les obres que hagi d'emprar en les obres amb les
formalitats que expressament imposa la vigent Llei de Contractes de Treball.
El contractista queda obligat a més, a complir les disposicions vigents en matèria laboral, essent ell
mateix l'únic responsable del compliment d'aquestes obligacions i dels accidents que ocasioni el treball,
tant si passant o no, per descuit de l’establert en les presents condicions, o per no obeir les disposicions
de la Direcció Facultativa.
3.28 Personal Local
Tenint en compte l'obligació que té aquest Municipi de procurar, dins de la seva esfera i finalitats, l'ajuda i
protecció al personal obrer local, s'imposa al contractista el deure d'utilitzar per l'execució dels treballs,
personal domiciliar i veí d'aquesta ciutat, amb preferència al de fora d'ella, sempre que existeixi analogia
de circumstàncies entre l'un i l'altre i dins del límit del cinquanta per cent del total d'obrers necessaris.
3.29 Encarregat d'obra
El Contractista es farà càrrec de la presència constant a l'obra d'un encarregat anomenat per ell, persona
competent i responsable, que es considerarà a les ordres de la Direcció Facultativa, sempre que aquesta
li ho requereixi per al millor compliment de la seva missió.
3.30 Personal auxiliar tècnic
El Contractista també haurà d'acreditar en la seva proposició, disposar del personal tècnic i auxiliar
necessari per a poder interpretar instruccions i treballs auxiliars, col·laborant amb la direcció de l'obra en
la presa de dades i confecció de treballs auxiliars de topografia, alineacions, rasants, ubicacions i altres
treballs auxiliars informatius.
3.31 Recusació del personal per la Direcció Tècnica
La Direcció Facultativa podrà refusar el personal que, al seu judici, no reuneixi les condicions d'aptitud
per al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per el contracte, havent de ser substituït per un altre
personal que sigui apte, sense dret a reclamació per part de l'adjudicatari.
3.32 Intervenció de rams auxiliars
La Direcció Facultativa es reserva el dret de rebuig d'aquells industrials secundaris, que la seva actuació
pugui ocasionar perjudicis a l'obra.
També exigeix que l'industrial subministrador de fusteria sigui el col·locador de la mateixa.
Recepció de les obres
3.33 Recepció provisional
Un cop finalitzades les obres i dins dels trenta dies següents es procedirà a l'amidament i valoració total
de les mateixes i tindrà lloc la recepció provisional.
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A l'efecte, es practicarà en elles un detingut reconeixement per la Direcció Facultativa i representant de
l'Ajuntament, en presència del contractista, aixecant l'Acta que signaran tots ells.
Si les obres realitzades es donen per rebudes, començarà a partir de llavors el període de garantia
assenyalat en els documents del contracte.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar a l'Acta i es donarà al Contractista
les oportunes instruccions per esmenar els efectes observats, fixant un termini per a subsanar-los,
expirat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra.
3.34 Període de garantia
El període de garantia serà d'un any comptat des de la data en que la recepció provisional es verifiqui,
quedant durant aquest període l'entreteniment, conservació i policia de les obres i arranjament de
desperfectes (ja provinguin de l'assentament de les obres, ja de la mala construcció d'aquelles) a càrrec
del Contractista conforme a les instruccions que de la Direcció Facultativa rebi, en la intel·ligència de què
si descuides la construcció o es dificultés el seu ús, s'executaran per l'Ajuntament les obres necessàries
per reparar el dany a càrrec del propi Contractista.
Tot això, sense que serveixi de disculpa al Contractista, ni li atribueixi cap dret, la circumstància de què
per la Direcció Tècnica haguessin estat reconegudes o examinades les obres i materials i li haguessin
abonat les primeres en valoracions parcials o provisionals.
3.35 Recepció definitiva
La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el període de garantia en igual forma i amb
les mateixes formalitats que amb la provisional. A partir d'aquesta data, si bé cessarà l'obligació del
Contractista de reparar a càrrec seu aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis,
quedaran subsistents totes les responsabilitats que poguessin abastar-lo per defectes ocults i deficients
de causa dolosa.
En el cas de què les obres no es trobin en aquest moment en perfecte estat de conservació i ús, es
procedirà de forma idèntica a l'establerta per a la recepció provisional, sense que el contractista tingui
dret a la recepció de cap quantitat per l'ampliació del període de garantia i anant a compte seva els
costos de reparació que tinguessin lloc.
Facultat general de l'Arquitecte Director
3.36.- A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte Director expressades en articles
d'aquest Plec de Condicions, és missió específica seva la direcció i vigilància dels treballs que en les
obres es realitzin per si o per mitjà dels seus representants tècnics, i això amb autoritat tècnica legal,
complerta i indiscutible, inclòs sobretot allò que específicament previst en el Plec de Condicions de
l'Edificació, sobre les persones i coses situades a l'obra i amb relació amb els treballs que per l'execució
de les obres o els seus annexes es duguin a terme, podent fins i tot, per causa justificada, recusar al
contractista, si consideres que adoptar aquesta resolució és útil i necessari per la deguda marxa de les
obres.
3.37 Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres de la Direcció Facultativa solament
podrà presentar-les, a través de la mateixa, davant l'Ajuntament si són d'ordre econòmic. Contra les
disposicions d'ordre tècnic o facultatiu no s'admetran reclamacions podent el Contractista salvar la seva
responsabilitat mitjançant exposició raonada i per escrit a l'Arquitecte Director, que haurà d'acusar
justificant de rebuda del mateix.
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4. Condicions econòmiques
Base fonamental
4.1 Com a criteri general s'estableix que el Contractista haurà de percebre l'import dels treballs executats
sempre que aquests s'hagin realitzat amb arranjament i subjecció al projecte, condicions generals i
particulars del mateix, i bones normes constructives.
Preus
4.2 Preus unitaris del projecte
Al fixar els preus de les diferents unitat d'obra en el pressupost s'ha tingut en compte l'import de
bastides, tanques, elevacions, trafegament de matèria i subministra i col·locació del cartell d'obres.
s'inclouen en el pressupost el permís municipal d'obres, qualsevol exigència econòmica que
companyies de serveis poguessin presentar amb motiu de la reforma d’instal·lacions, ni els honoraris
projecte i direcció d'obres.

les
No
les
del

4.3 Preus unitaris de l'oferta
El contractista aplicarà preus unitaris a totes les partides que figuren en l'Estat d'Amidaments que se li
donarà. Els preus unitaris que composin el pressupost oferta tenen valor contractual, i s'aplicaran a les
possibles variacions que poguessin sobrevenir.
4.4 Abast dels preus unitaris
El pressupost s’entén comprensiu de la totalitat de l'obra, instal·lació o subministrament i portarà implícit
l'import des treballs auxiliars (bastimenta, transport, força motriu, aigua, elevació de material,
desenrunaments, neteja, combustibles i altres anàlegs), el de la imposició fiscal derivada del contracte i
de l'activitat del contractista en la seva execució, el de les càrregues laborals de tot ordre, tots els quals
no són objecte de partida específica. Quedaran inclosos en l'oferta de l'empresa constructora tots aquells
treballs i materials que encara que no estiguin descrits en el present Plec de Condicions siguin
necessaris per la total finalització de les obres.
4.5 Subministrament de materials per l'Ajuntament
L'Ajuntament es reserva el dret de subministrar a l'adjudicatari l'aigua o qualsevol altre material que
tinguin o pugui adquirir per un altra via que no sigui aquest Contracte. En aquest cas es descomptarà del
preu unitari corresponent al valor del material subministrat.
4.6 Preus contradictoris
Els preus d'unitats d'obra així com els dels materials o de mà d'obra de treballs que no figuren entre els
contractes, es fixarà contradictòriament entre l'Arquitecte director i el contractista.
El Contractista els presentarà descomposats.
4.7 Preus no assenyalats
La fixació de preus haurà de fer-se abans de que s'ajusti l'obra a aquella que hagi d'aplicar-se, però si
per qualsevol circumstància, en el moment de fer els amidaments no estigués determinat encara el preu
de l'obra executada, el Contractista ve obligat a acceptar el que assenyala l'Arquitecte Director.
Quan a conseqüència de rescissió o altre causa fos precís valorar obres incompletes que el seu preu no
coincideix amb cap dels que es consignen en el quadre de preus, l'Arquitecte director serà l'encarregat
de descomposar el treball fet i compondrà el preu sense reclamació per part del Contractista.
Valoració i abonament de les obres
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4.8 Criteri d'amidaments
Únicament es considera vàlid l'adoptat en els quadres d'amidaments que figuren en el Projecte.
Es considera que el contractista pel fet d'acudir a la subhasta té ple coneixement de les característiques
del Projecte; per la qual cosa es suposa que en la seva oferta admet com a vàlids els amidaments i
valoració de les mateixes.
4.9 Forma d'abonament de les obres executades
Les obres s'abonaran contra certificacions mensuals prèviament aprovades per l'Arquitecte director. Les
certificacions tindran com a base l'amidament en obra dels treballs que constitueixen el projecte, i
l'aplicació dels preus invariables prèviament estipulats en el contracte per a cadascuna de les unitats de
l'obra, d'acord amb allò que s'ha previst en el Plec de Condicions a aquests efectes.
L'aplicació d'aquests preus dóna com a resultat el pressupost d'execució material. Aplicant a aquest
pressupost el percentatge de contracte s'obté el Pressupost d'Execució per contracte en el que queden
inclosos, a més dels costos d'Execució, tots els generals, fiscals i contractuals del contracte.
4.10 Valoració dels amuntegaments
En les certificacions, queda facultat l'Arquitecte Director de les obres per a fer constar els
amuntegaments amb un valor que no ultrapassarà un 60% estimat d'acord amb la descomposició del
pressupost.
4.11 Millores
El Contractista vindrà obligat, sempre que se li ordeni per la Direcció Facultativa de les obres, a introduir
les millores que aquesta estimi convenients, en aquella part de la construcció que la mateixa indiqui, a
l'objecte de donar a la totalitat de les obres les condicions necessàries. Aquestes obres de millores
s'avaluaran de conformitat amb els preus unitaris compresos en el pressupost que s'accepti.
En cas d'executar-se menys amidaments dels previstos en el projecte, el pressupost sobrant podrà
dedicar-se també a alguna millora, a criteri de la Direcció Facultativa, en cas contrari pot ser objecte d'un
addicional amb els mateixos preus unitaris del projecte.
4.12 Abonament per partides senceres
No admetent l'índole especial d'algunes obres el seu abonament per successius amidaments parcials, la
Direcció Facultativa queda facultada per incloure aquestes partides completes, quan ho estimi just, en les
periòdiques certificacions parcials.
4.13 Abonament per partides alçades
Cas de què per no existir en el pressupost preus unitaris que puguin emprar-se per assimilació amb les
obres executades per partides alçades, aquestes s'abonaran prèvia presentació dels justificants del seu
cost (adquisició de materials i llista de jornals degudament controlades per la Direcció Facultativa).
4.14 Caràcter de les liquidacions parcials
Les liquidacions parcials tenen el caràcter de documents provisionals a bon compte, subjecte a les
rectificacions i variacions que resulten de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions
aprovació ni recepció de les obres que comprenen. En cap cas podrà el Contractista al·legar retard,
suspendre els treballs ni dur-los amb menys increment del necessari per a l'acabament de les obres en
el plac establert.
4.15 Liquidació final
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Acabades les obres es procedirà a fer la liquidació general, que constarà dels amidaments de totes les
unitats que constitueixen l'obra.
Altres pagaments a compte del Contractista
4.16 Arbitris
El pagament d'arbitris i impostos, sobre tanques, enllumenat, etc.. i per conceptes inherents als propis
treballs que es realitzen, aniran a càrrec del Contractista. Ell, no obstant, haurà d'ésser reintegrat de tots
aquells conceptes que no siguin previsibles en el moment de l'oferta, a judici de l'Arquitecte director.
4.17 Còpia de documents
El Contractista té dret a treure còpies a càrrec seu dels plànols, Plecs de condicions i altres documents
del contracte. Les despeses de còpies de tota classe de documents que els contractistes o industrials
precisin, per redactar proposicions de pressupostos, aniran a compte seu.
4.18 Vigilància d'obres
Serà també per compte del contractista l'abonament de jornals de vigilància d'obres, en el cas de què
l'Arquitecte Director estimi necessari el seu nomenament.
Revisió de preus
4.19.- D'acord amb el quadre de composició de preus que ha servit per la confecció del pressupost
contractat (i que ha de constar en el mateix) i mitjançant l'aplicació a cadascun dels seus components
dels percentatges de variació experimental en els "preus simples del Mercat".

5. Condicions legals
5.1 Contracte
Es formalitzarà mitjançant document privat o públic segons acord entre parts i amb arranjament a les
normes vigents del Dret.
5.2 Arbitratge
Ambdues parts es comprometen a sotmetre les seves diferències a l'arbitratge de l'Arquitecte Director, o
d'aquell que pot nomenar l'Ajuntament, o per mediació d'aquest, el Col·legi Oficial d'Arquitectes de
Catalunya.
Responsabilitat del contractista
5.3 Obligacions del compliment de la legislació sobre obres
El Contractista queda obligat al compliment de tots els extrems que prescriuen les Ordenances
Municipals, el Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball, i la legislació especial dictada pel Ministeri
de la Vivenda en matèria de Vivendes de Protecció Oficial i altres.
5.4 Obligacions específiques
El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i
en els documents que composen el projecte.
Així mateix haurà de vetllar per l'exacte compliment de les ordres de la Direcció Facultativa i de les
normes usuals de la bona construcció.

C/ Pantà, 20, 2a; 08221 Terrassa; Tel. 93 739 70 00; mediambient@terrassa.cat; www.mediambient.terrassa.cat

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient

Com a conseqüència d’això vindrà obligat a la demolició i reconstrucció de tot allò que s'hagi executat
malament sense que pugui servir d'excusa que l'Arquitecte Director hagi examinat i reconegut la
construcció durant les obres, ni el que hagin estat abonades en liquidacions parcials.
5.5 Accidents de treball
En cas d'accident ocorregut als operaris, amb motiu i en l'exercici dels treballs per a l'execució de les
obres, el Contractista s'atendrà al que ve disposat a aquest respecte en la legislació vigent, essent en tot
cas únic responsable del seu incompliment i sense que per cap concepte pugui quedar afectat
l'Ajuntament, per responsabilitat en qualsevol aspecte. El contractista està obligat a adoptar totes les
mesures de seguretat que les disposicions vigents preceptuen, per evitar en el que sigui possible
accidents als obrers o als vianants, no solament en les bastides sinó en tots els llocs perillosos de l'obra.
Dels accidents i perjudici de tot gènere que per no complir el contractista allò que ve legislat sobre la
matèria pogués esdevenir, serà aquest l'únic responsable, o dels seus representants a l'obra, ja que es
considera que en els preus contractats estan inclosos totes les despeses precises per a complimentar
degudament aquestes disposicions legals.
5.6 Danys a tercers
El Contractista serà responsable de tots els accidents que per inexperiència o descuit sobrevinguessin
tant en l'edificació on s'efectuen les obres com en les propietats contigües i en la via pública. Serà per
tant a compte seu l'abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i quan tingui lloc, de tots els
danys i perjudicis que puguin causar-se.
Les propietats confrontants tindran que restaurar-les pel seu compte i risc, deixant-les en l'estat que les
va trobar al començar l'edificació i responsabilitzant-se de totes les conseqüències que aquests
perjudicis o desperfectes puguin ocasionar.
Rescissió del contracte
5.7 Causes de rescissió
En cas de mort o fallida del contractista, quedarà rescindit el contracte, podent els hereus dur-lo a terme
en les mateixes condicions i prèvia l'aprovació de l'Ajuntament, sense que en cas contrari tinguin aquells,
dret a indemnització alguna.
Quedarà rescindit el contracte per incompliment del contractista de les condicions estipulades en aquest
Plec, perdent en aquest cas la fiança i quedant sense dret a cap reclamació, abonant-se tant sols l'obra
executada, que estigui de rebut.
Així mateix, són casos de rescissió, la morositat en l'execució, la falta d'observància en les ordres
rebudes i la insubornització.
La interpretació de tots els casos de rescissió que puguin presentar-se, correspon a l'Arquitecte a les
instruccions del qual haurà de sotmetre's el contractista sense dret a cap reclamació.
5.8 Liquidació en cas de rescissió
Sempre que es rescindeixi el contracte per causa aliena o falta de compliment del contractista, s'abonarà
a aquest les obres executades amb arranjament a les següents condicions: els materials a peu d'obra si
són de rebut i en quantitat proporcionada a l'obra pendent d'execució, assignant-els-hi els preus marcats
en els quadres de preus o en els seu defecte els que assenyali l'Arquitecte.
Les cintres, baixades i altres medis auxiliars, quedaran de propietat de l'obra, si així ho disposa
l'Arquitecte, sent d'abonament al contractista la part del seu valor corresponent, en proporció a la
quantitat d'obra que falti per executar i no hagi estat abonada en la liquidació; si ells decideix conservarlos, es retiraran de l'obra.

C/ Pantà, 20, 2a; 08221 Terrassa; Tel. 93 739 70 00; mediambient@terrassa.cat; www.mediambient.terrassa.cat

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient

Quan es rescindeixi el contracte per incompliment del contractista, portarà aquest implícita la pèrdua de
fiança, sense que s'admeti cap reclamació, ni altre dret, que l'abonament de la quantitat d'obra feta i de
rebut dels materials aplegats a peu d'obra que reuneixin les degudes condicions i siguin necessaris per
la mateixa.
Policia d'obra
5.9 Anirà a càrrec i per compte del contractista la policia del solar cuitant de la conservació de les seves
línies de partió. El Contractista és responsable de tota falta relativa a la policia urbana i a les Ordenances
Municipals, a aquests aspectes vigents.
Cartell d'obra
5.10 El Constructor haurà de proveir un cartell d'obra, format gran. Model Normalitzat de la Federació de
Municipis de Catalunya.
Condicions particulars
5.11 En tant no contradiguin les anteriors clàusules es donaran per reproduïdes en aquest contracte les
disposicions de l'invocat Reglament de Contractació de les Corporacions Locals i per tot allò no previst
en aquest últim regiran les disposicions aplicables a l'Administració General de l'Estat i en el seu defecte,
els preceptes pertinents del Dret Privat.

Terrassa, 6 de juliol de 2017

Montse Fresquet Bravo
Enginyer tècnic municipal
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