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1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1 Objecte del Plec 

 L’objecte del present Plec és establir les diferents condicions per portar a bon terme la 

realització del Projecte d’execució de les obres. 

1.2 Documents contractuals i informatius 

Els diferents documents que defineixen les obres són: 

- El present Plec. 

- Els Plànols. 

- El Pressupost. 

1.3 Compatibilitat entre documents 

En cas de contradicció entre els Plànols i el Present Plec, prevaldrà el que prescriu aquest 

últim. El que es fa esment en el present Plec i hagi sigut omès en els plànols, o viceversa, deurà 

executar-se com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció 

quedi suficientment definida la unitat d’obra corresponent, i aquesta tingui assenyalat el preu 

en el Pressupost. 

En qualsevol cas, les contradiccions, omissions o errors que es trobin en aquests documents 

per part de la Direcció o pel Contractista, s’hauran de reflexar a l’Acta de comprovació del 

replanteig. 
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2 DISPOSICIONS TÈCNIQUES 

2.1 Normes i Reglaments 

El disseny de les diferents estructures i instal·lacions que són objecte d’aplicació d’aquest 

projecte s’han realitzat seguint les normes i reglaments vigents citats a continuació. 

2.1.1 Normativa general 

- Codi Tècnic de l’edificació aprovat pel Reial Decret 314/2006 del 17 de Març el qual 

esta compost per els següents documents: 

· DB-SE Seguretat estructural 

· DB-SE-AE Accions a l’edificació 

· DB-SE-C Fonaments 

· DB-SE F Estructures de Fàbrica 

· DB-SE-M Estructures de Fusta 

· DB-SE-A Estructures d’acer 

· DB-SI Seguretat en cas d’Incendi 

· DB-SU Seguretat d’utilització 

· DB-HS Salubritat 

· DB-HE Estalvi d’Energia 

· DB-HR Protecció contra el Soroll 

- Eurocodi 3:2005. Part 1. 

- EHE-08 Instrucció de formigó estructural. 

- Llei 38/1999 del 5 de novembre del 1999, d’Ordenació de l’Edificació. Publicat al BOE 

Nº 266, del 06-11-1999. 

- Reial Decret 105/2008 del 1 de febrer de 2008, de regulació de la producció i gestió 

dels residus de la construcció i demolició. Publicat al BOE Nº 38, del 13-02-2008. 

- Llei 31/1995 del 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. Publicat al BOE Nº 

269, del 10-11-1995. 

- Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, on s’estableix les disposicions mínimes de 

Senyalització en matèria de Seguretat i Salut en el treball. Publicat al BOE Nº 97 del 23-

4-1997. 
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- Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, on s’estableix les disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut en els llocs de treball. Publicat al BOE Nº 97 del 23-04-1997. 

- Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, on s’estableix les disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut relatives a la manipulació de càrregues que comporti riscos, en 

particular lumbars, per als treballadors. Publicat al BOE Nº 97 del 23-04-1997. 

- Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, on s’estableix les disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut sobre la Utilització d’Equips de Protecció Individual. Publicat al BOE 

Nº 140 del 12-06-1997. 

- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció. Publicat al 

BOE Nº 27 31-01-1997. 

- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juny, on s’estableix les disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut  sobre la utilització per els treballadors dels equips de treball. Publicat 

al BOE Nº 188 del 07-08-1997. 

- Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre, on s’estableix les disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut en les obres. Publicat al BOE Nº 256 del 25-10-1997. 

- Decret 375/88, de control de qualitat de l’edificació. Publicat al DOGC el 28-12-1988. 

- Reial Decret 769/1999 del 7 de maig, per el que es dicten les disposicions de aplicació 

de la Directiva del Parlament Europeo i del Consell, 97/23/CE, relativa als equips de 

pressió i es modifica el Reial Decret 1244/1979, del 4 de abril, que va aprovar el 

Reglament d’Aparells a Pressió.  

 

2.1.2 Normativa específica 

Enderroc 

- Ordre del 10 de Febrer de 1975 per la que s’aprova la Norma Tecnològica de 

l’Edificació: NTE-ADD/1975 Acondicionament del terreny. Desmuntatges. Demolicions. 

Estructura metàl·lica 

- UNE-ENV 1090-1:1997 Execució d’estructures d’acer. Part 1: Regles generals i regles 

per edificació.  
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Cobertes de plaques conformades 

- Reial Decret 314/2006, del 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de 

l’Edificació Part 2. Document Bàsic de Salubritat DB-HS.  

Parets i embans de ceràmica 

- Reial Decret 314/2006, del 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de 

l’Edificació Part 2. Document Bàsic de Seguretat estructural Fàbrica DB-SE-F.  

 

Aparells d’elevació tipus pont grua 

- UNE 58.-104-1. Novembre 1987. Aparells pesats d’elevació. Vocabulari. Part 1: Tipus 

d’aparells d’elevació. 

- UNE 58-112-91/1. Febrer 1991. Grues i aparells d’elevació. Classificació. Part 1: 

General. 

- UNE 58-112-91/5. Abril 1991. Grues i aparells d’elevació. Classificació. Part 5: Grues 

pont i pòrtic. 

- UNE 58-118. Abril 1984. Aparells d’elevació. Codi i mètodes d’assaig. 

- UNE 58-121. 1990. Aparells pesats d’elevació. Aparells d’elevació diferents a les grues 

mòbils i flotants. Exigències generals relatives a l’estabilitat. 

- UNE 58-132-1. Febrer 1991. Aparells d’elevació. Regles de càlcul. Part 1: Classificació. 

Símbols i denominacions utilitzades. 

- UNE 58-132-2. Febrer 2005. Aparells d’elevació. Regles de càlcul. Part 2: Sol·licitacions i 

casos de sol·licitacions que deuen intervenir en el càlcul de les estructures i dels 

mecanismes. 

- UNE 58-132-3. Febrer 2005. Aparells d’elevació. Regles de càlcul. Part 3: Càlcul de las 

estructures i de les unions. 

-  

2.1.3 Normativa instal·lació elèctrica 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió aprovat pel reial decret 842/2002, del 2 

d’agost i publicat al BOE Nº 224 el 18-09-2002. 

TUBS PER INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
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- UNE-EN 50086-1:1995. Sistemes de tubs per instal·lacions elèctriques. Part 1: Requisits 

generals.  

- UNE-EN 50086-2-2:1997. Sistemes de tubs per instal·lacions elèctriques. Part 2-1: 

Requisits particulars per sistemes de tubs corbables.  

- UNE-EN 50086-2-3:1997. Sistemes de tubs per instal·lacions elèctriques. Part 2-1: 

Requisits particulars per sistemes de tubs flexibles.  

- UNE-EN 50086-2-4:1995. Sistemes de tubs per instal·lacions elèctriques. Part 2-4: 

Requisits particulars per sistemes de tubs enterrats.  

- UNE-EN 50086-1:1995. Sistemes de tubs per instal·lacions elèctriques. Part 1: Requisits 

generales.  

- UNE-EN 50086-2-1:1997. Sistemes de tubs per instal·lacions elèctriques. Part 2-1: 

Requisits particulars per sistemes de tubs rígids.  

- UNE-EN 50086-2-2:1997. Sistemas de tubs per instal·lacions elèctriques. Part 2-1: 

Requisits particulars per sistemes de tubs corbables.  

- UNE-EN 50086-2-4:1995. Sistemes de tubs per instal·lacions elèctriques. Part 2-4: 

Requisits particulars per sistemes de tubs enterrats.  

- UNE 21030:1996. Conductors aïllats cablejats en tensió assignada 0,61kV, per línies de 

distribució i escomeses.  

- UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores per instal·lacions elèctriques fixes, domèstiques y 

anàlogues. Part 1: Prescripcions generales.  

 

2.1.4 Normativa instal·lació contra incendis 

- Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials aprovat pel 

reial decret 2267/2004 del 3 de desembre, publicat al BOE Nº 303 el 14-12-2004. 

- Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 

amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

- UNE 23400-5:1998. Material de lluita contra incendis. Ràcords de connexió. 

Procediments de verificació.  
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- UNE 23410-1:1994. Llances d’aigua per la lluita contra incendis. Part 1: Llances 

convencionals.  

- UNE-EN 671-1:2001. Instal·lacions fixes de lluita contra incendis. Sistemas equipats 

amb manegues. Part 1: Boques d’ incendi equipades amb mànegues semirígides.  

- UNE 23400-1:1998. Material de lluita contra incendis. Ràcords de connexió de 25 mm.  

- UNE-EN 694:2001. Mànegues de lluita contra incendis. Mànegues semirígides per 

sistemes fixes.  
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3 CONDICIONS TÈCNIQUES 

3.1 Partides d’obra 

3.1.1 Enderroc  

A. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i 

mecànica sobre camió. 

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 

transportat a un abocador.  

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 

ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 

posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Obra ceràmica.  

- Formigó en massa. 

- Formigó armat. 

- Fusta. 

- Fosa. 

- Acer. 

- Morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Enderrocs:  

- Preparació de la zona de treball. 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients. 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics. 

- Trossejament i apilada de la runa. 

- Càrrega de la runa sobre el camió. 
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Desmuntatges:  

- Preparació de la zona de treball. 

- Numeració de les peces i croquis de las seva posició. 

- Col·locació d’apuntalaments, si cal. 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec. 

- Càrrega de la runa sobre el camió. 

Condicions generals:  

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 

facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Desmuntatge:  

El material ha de ser classificat i identificada la seva situació original.  

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les 

pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per 

elements de fusta.  

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 

separades del terra.  

B. Condicions del procés d'execució 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Direcció Tècnica.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la Direcció 

Facultativa abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases. 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris. 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar. 
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- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs. 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc. 

- Cronograma dels treballs. 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell.  

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 

abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues.  

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la Direcció Facultativa.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 

cm i la seva alçària és <= 2 m.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament.  

No s'han de deixar elements en voladís sense apuntalar.  
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la Direcció Facultativa.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 

sobre l'estructura per acumulació de material.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

Unitat i criteris d'amidament 

La unitat d’amidament es realitzarà per m3 de volum realment enderrocat, amidat com a 

diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar 

l'enderroc, aprovats per la Direcció Facultativa.  
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3.1.2 Estructura metàl·lica 

A. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o 

formant peces compostes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Pilars. 

- Elements d'ancoratge. 

- Bigues. 

- Biguetes. 

- Llindes. 

- Corretges. 

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors). 

- Platina d'acer per a reforç d'estructures, col·locada amb adhesiu. 

S'han considerat els tipus de perfils següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2. 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 

d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2. 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1. 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 

S355J2H, segons UNE-EN 10219-1. 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-

EN 10025-2. 

S'han considerat els acabats superficials següents:  

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant. 
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- Galvanitzat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locació amb soldadura. 

- Col·locació amb cargols. 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats. 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó amb resines epoxi de dos components. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball. 

- Replanteig i marcat dels eixos. 

- Col·locació i fixació provisional de la peça. 

- Aplomat i anivellació definitius. 

- Execució de les unions, en el seu cas. 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells. 

Condicions generals:  

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la Direcció Tècnica. No s'han de fer 

modificacions sense autorització de la Direcció Facultativa encara que suposin un increment de 

les característiques mecàniques.  

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la Direcció Tècnica, amb les modificacions 

aprovades per la Direcció Facultativa.  

La peça ha d'estar correctament aplomada i anivellada.  

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 

dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la Direcció 

Tècnica.  

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible 

desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.  

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan 

aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.  
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Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar 

embalats i identificats adequadament.  

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 

galvanitzat.  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 

dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 

recobriment del zenc.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 

disposar cargols provisionals de muntatge.  

Toleràncies d'execució:  

- En obres d'edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A. 

Col·locació amb cargols:  

S'utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d'acord amb la UNE-EN ISO 

898-1.  

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 

s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 

addicionals que els siguin d'aplicació.  

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 

vinclament local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a 

calibrats.  

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a 

mínim:  

- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca. 
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- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca. 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 

cargol.  

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 

Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 

situat en direcció al cap del cargol.  

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de 

la forma següent:  

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella.  

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira. 

- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A. 

- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A. 

Col·locació amb soldadura:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 

material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE D’AMPLIACIÓ I ACONDICIONAMENT D’UNA NAU INDUSTRIAL PLEC DE CONDICIONS 

19 

 

B. Condicions del procés d'execució 

CONDICIONS GENERALS:  

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la Direcció Facultativa i reflectir-se 

posteriorment en els plànols de taller.  

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions 

permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits 

en els punts de subjecció.  

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 

muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.  

Si durant el transport el material ha patit desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 

que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.  

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 

contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la 

seguretat estructural en tot moment.  

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 

càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.  

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins 

que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.  

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no 

debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.  

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 

involuntària.  

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura 

estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals 

o per càrregues provisionals de muntatge.  
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Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament 

després completar el cargolament.  

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben 

alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 

desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.  

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat 

superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.  

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 

aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.  

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el 

tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la Direcció Facultativa i abans 

del muntatge.  

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els 

requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-2.  

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals 

de la UNE-ENV 1090-3.  

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 

sempre que proporcioni un acabat equivalent.  

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 

establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 

travessin dues o més peces.  

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 

punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  

Els cargols i les femelles no s'han de soldar.  
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S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 

les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 

del muntatge.  

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 

arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha 

de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer 

cicles addicionals de collat .  

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el 

que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer 

cicles addicionals de collat.  

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 

fins al pretesat mínim, s'afluixin.  

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  

- Mètode de control del parell torçor. 

- Mètode del gir de femella. 

- Mètode de l'indicador directe de tensió. 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb 

netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb 

cobertes impermeables.  

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 

fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  

Col·locació amb soldadura:  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual). 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 

ha d'incloure, com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, 
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l'ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a evitar l'esquinçament 

laminar.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 

segons la UNE-EN 287-1.  

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb 

experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 

al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 

negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 

seques i lliures de condensacions.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 

mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 

siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 

estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer 

malbé les peces.  

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 

d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 

enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 

precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 

d'una picola i d'un raspall.  
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L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 

l'apartat 10.3.4 del DB-SE A.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 

de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l'escòria. 

C. Unitat i criteris d'amidament 

Bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge, 

elements auxiliars:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la Direcció Tècnica, d'acord amb els criteris 

següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la Direcció 

Facultativa.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

D. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada 

Control d'execució. Operacions de control:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Es demanarà al taller de fabricació la certificació d'haver realitzat l'adequat control 

dimensional dels perfils i altres elements utilitzats en la construcció de les peces d'estructura.  

- En perfils conformats i buits, control dimensional del subministra del taller. Sobre un 10% de 

les peces rebudes de taller, es farà una mesura de la longitud i de la fletxa.  

- Recepció i aprovació del pla de muntatge del contractista.  

- Control geomètric de l'element acabat. Mesura del desplom i fletxa d'un 10% dels elements 

verticals i d'un 10% de les bigues. Així mateix sobre un 10% dels elements estructurals muntats 

en obra, es farà una mesura de les dimensions principals.  
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UNIONS SOLDADES:  

- A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 

ha d'incloure, com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, 

l'ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a evitar l'esquinçament 

laminar.  

- Examen de la qualificació dels soldadors que intervinguin:  

     - Els soldadors tenen que estar certificats per un organisme acreditat y qualificar-se d'acord 

amb la norma UNE-EN 287-1. 

     - Cada tipus de soldadura necessita una qualificació especifica de soldador. 

- Inspecció del equips de soldatge. Recepció dels corresponents certificats d'homologació:  

     - Els components a soldar tenen que estar correctament col·locats i fixes mitjançant 

dispositius adequats o soldadures de punteig, però no mitjançant soldadures addicionals, i 

tenen que ser accessibles per el soldador.  

     - Es comprovarà que les dimensions finals estan dins de les toleràncies admissibles.  

- Inspecció visual de les superfícies d'acer que s'han de soldar:  

     - Les superfícies i vores tenen que ser els apropiats pel procés que s'utilitzi i estar lliures de 

fissures, entalladures, materials que afecten al procés o qualitat de les soldadures i humitat.  

Control d'execució. Criteris de presa de mostres:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la Direcció Facultativa.  

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 

mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.  

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i 

la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.  

UNIONS SOLDADES:  

La Direcció Facultativa determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.  

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la Direcció Facultativa, en funció 

dels resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.  
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Control d'execució. Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment:  

- El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.  

- Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 

implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 

20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs 

i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el 

resultat.  

UNIONS SOLDADES:  

- Tots els soldadors que intervinguin en algun moment en la preparació o construcció de 

l'estructura, han de tenir el corresponent certificat d'homologació personal.  

- Els procediments de soldadura utilitzats en les diverses fases de l'obra, han de tenir els 

corresponents certificats d'homologació.  

Control de l'obra acabada. Operacions de control:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada.  

- En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per Direcció Facultativa conjuntament amb les exigides per la 

normativa vigent.  

UNIONS SOLDADES:  

- Inspecció visual de totes les unions soldades realitzades a l'obra (UNE EN 13018 i UNE 14044), 

i d'un 50% de les realitzades a taller, amb observació de:  

     - Característiques geomètriques.  

     - Presència d'escòria.  

     - Defectes visibles.  

- En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per Direcció Facultativa conjuntament amb les exigides per la 

normativa vigent.  
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- Examen no destructiu d'un 10% de les soldadures realitzades, mitjançant una de les següents 

tècniques:  

     - radiografies (UNE-EN 1435). 

     - líquids penetrants (UNE-EN 571-1). 

     - ultrasons (UNE-EN 1714). 

Control de l'obra acabada. Criteris de presa de mostres:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la Direcció Facultativa.  

Control de l'obra acabada. Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

UNIONS SOLDADES:  

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.  

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 
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3.1.3 Cobertes de plaques conformades 

A. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Cobertes amb pendent, mitjançant plaques constituïdes per dues planxes d'acer de perfil 

ondulat o grecat i un aïllament interior, formant un sol cos, col·locades amb fixacions 

mecàniques.  

S'ha considerat la següent composició:  

- Xapa exterior: acer galvanitzat. 

- Xapa interior: acer galvanitzat. 

- Aïllament: escuma de poliuretà injectada. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig dels eixos de les pendents i repartiment de les plaques. 

- Col·locació de les plaques. 

- Col·locació del remat longitudinal al junt entre plaques. 

- Comprovació de la estanquitat. 

Condicions generals:  

Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles, 

etc.).  

Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits.  

No hi haurà discontinuïtat en la capa de recobriment dels panells.  

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  

Els elements han de quedar alineats.  

Totes les fixacions han de ser amb cargols autoroscants i han de portar una volandera 

d'estanquitat.  

Cada placa ha de quedar fixat a tots els suports previstos, mitjançant cargols autoroscants. 

En l'extrem inferior de la placa, la xapa superior ha de sobresortir respecte de l'aïllament i de la 

xapa inferior.  
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Volada de les peces del ràfec: >= 5 cm; < mitja peça  

Volada de les peces en la vora lateral: >= 5 cm  

Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons: >= 20 cm  

Volada de la xapa superior respecte la inferior: 150 mm  

Cavalcament entre plaques consecutives (sentit del pendent): >= 150 mm  

El cavalcament longitudinal entre plaques serà sempre en el sentit oposat als vents dominants 

i en sentit transversal serà sobre els recolzaments de les plaques.  

Es col·locarà una tapeta metàl·lica (gruix 0,7 mm) a les unions entre dues plaques.  

B. Condicions del procés d'execució 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop 

realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.  

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  

Han d'estar muntades les canals o els remats inferiors, abans de començar a col·locar els 

panells de la coberta  

C. Unitat i criteris d'amidament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la Direcció Tècnica, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen  

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%  

D. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada 

control d'execució. Operacions de control:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces que presentin 

danys deguts al transport. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a la 

alineació longitudinal i transversal de les peces. 
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- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces. 

- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta. 

Control de l'obra acabada. Operacions de control:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat. 

Criteris de presa de mostres:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la Direcció Facultativa.  

Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  
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3.1.4 Parets i embans de ceràmica 

A. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Formació de paret divisòria amb peces ceràmiques de gran format, per a quedar vista o per a 

revestir.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Divisòria amb peça ceràmica de gran format, col·locada amb morter o amb pasta de guix. 

- Divisòria amb peça ceràmica de gran format amb revestiment de guix, col·locada amb 

adhesiu a base d'escaiola. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Divisòria amb peça de gran format:  

- Replanteig i neteja de la base. 

- Col·locació de les guies. 

- Muntatge de les peces, unides amb adhesiu o amb morter. 

- Formació de les unions amb d'altres elements constructius. 

- Allisat i enrasat dels junts. 

- Protecció de l'estabilitat de l'element front de les accions horitzontals. 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter. 

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.  

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.  

Els junts han de ser plens i sense rebaves.  

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig d'eixos:  

     - Parcials: ± 10 mm  
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     - Extrems: ± 20 mm  

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  

DIVISÒRIA DE PEÇA DE GRAN FORMAT:  

Ha d'estar travat per filades alternatives amb els acords amb d'altres envans. L'acord amb 

altres elements i amb el terra, s'ha de fer amb una banda de suro encolada.  

La unió amb una paret no estructural de diferent tipus no ha de ser rígida. S'ha de col·locar una 

malla de fibra de vidre en aquestes unions.  

En els acords amb un sostre o qualsevol altre element estructural superior, ha d'haver-hi un 

espai de 3 a 4 cm, entre l'última filada i aquell element, que ha de quedar reblert amb la pasta 

amb que es col·loquen les peces, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes.  

Per a l'execució de les regates horitzontals, cal aprofitar els alvèols de la peça, sempre que 

sigui possible.  

Regates horitzontals:  

- Separació dels junts horitzontals: >= 5 cm  

Regates verticals:  

- Separació dels bastiments i dels acords amb elements estructurals: >= 20 cm  

Distància entre dos junts verticals: <= 1/4 llargària de la peça  

B. Condicions del procés d'execució 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si 

la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h 

abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar 

les parts que s'han fet.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  
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PECES DE GRAN FORMAT:  

Les peces que s'han d'unir, s'han de pressionar lateralment per tal d'aconseguir una penetració 

suficient de la pasta de col·locació en els alvèols horitzontals, en les peces ceràmiques, o en 

l'encadellat, en les peces amb revestiment de guix.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  

C. Unitat i criteris d'amidament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la Direcció Tècnica.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen  

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%  

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 

fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 

paraments.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es 

compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 

brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la 

unitat.  

D. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada 

control d'execució. Operacions de control:  

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, 

els seus annexes i modificacions autoritzades per la Direcció Facultativa i les instruccions del 

director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés 

normativa vigent d'aplicació.  

Els punts de control més destacables són els següents:  
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- Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 

entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de las parets de carrega de blocs dels 

següents punts:  

     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.  

     - Humitat dels maons.  

     - Col·locació de les peces.  

     - Obertures.  

     - Travat entre diferents parets en junts alternats.  

     - Regates.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  

- Repàs dels junts i neteja del parament  

Control d'execució. Criteris de presa de mostres:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la Direcció Facultativa.  

Control d'execució. Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

Control de l'obra acabada. Operacions de control:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  
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Control de l'obra acabada. Criteris de presa de mostres:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la Direcció Facultativa.  

Control de l'obra acabada. Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  
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3.1.5 Paviments  i recrescuts 

A. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo. 

- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment. 

- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora. 

- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix. 

- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació de la pasta allisadora. 

En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament 

amb morter de ciment:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació dels junts. 

- Col·locació del morter o formigó. 

- Protecció del morter o formigó fresc i cura. 

CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:  

La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, fina, 

llisa i de porositat homogènia.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 10 mm  

- Gruix: ± 1 mm  
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- Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m  

LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I 

ANIVELLAMENT AMB MORTER DE CIMENT:  

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.  

La superfície acabada ha d'estar reglejada.  

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  

Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior als 5 

m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm.  

Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. Els 

junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.  

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los 

coincidir amb els junts de retracció.  

Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola 

de 10 mm de diàmetre): >= 30 N/mm2  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 10 mm  

- Gruix: ± 5 mm  

- Planor: ± 4 mm/2 m  

B. Condicions del procés d'execució 

MORTER DE CIMENT:  

El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.  

El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.  

Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.  

Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.  

La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
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PASTA ALLISADORA:  

L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.  

El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau 

d'humitat <= 2,5%.  

Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.  

La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és d'assecat 

ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent.  

L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.  

La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una pasta 

d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent.  

S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.  

LLOSA DE FORMIGÓ:  

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.  

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.  

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 

la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec  

- 7 dies en temps humit  

C. Unitat i criteris d'amidament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la Direcció Tècnica, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen  

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%  
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3.2 Instal·lació elèctrica 

3.2.1 Caixes generals de protecció i mesura  

A. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Caixa general de protecció i mesura, de poliester, amb porta i finestreta, per un comptador 

monofàsic o trifàsic i amb rellotge o sense, i muntada superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellament. 

Condicions generals:  

La caixa ha de quedar muntada superficialment i fixada sòlidament al parament per un mínim 

de quatre punts.  

La posició ha de ser la fixada a la Direcció Tècnica.  

La caixa ha d'estar col·locada a una alçària compresa entre 1,50 i 1,80 m.  

La caixa ha de ser precintable.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició: ± 20 mm  

- Aplomat: ± 2%  

B. Condicions del procés d'execució 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  

C. Unitat i criteris d'amidament 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la Direcció Tècnica.  

D. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada 

control d'execució. Operacions de control:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia 

subministradora.  

- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  



PROJECTE D’AMPLIACIÓ I ACONDICIONAMENT D’UNA NAU INDUSTRIAL PLEC DE CONDICIONS 

39 

 

- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  

     - Secció dels conductors. 

     - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV). 

     - Calibre i naturalesa dels conductes. 

     - Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització. 

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora. 

- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  

- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  

Control de l'obra acabada. Operacions de control:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord 

amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs:  

     - Resistència d'aïllament (REBT). 

     - Rigidesa dielèctrica (REBT). 

     - Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA). 

Criteris de presa de mostres:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 

procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a la adequació, 

d'acord amb el determini la Direcció Facultativa.  
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3.2.2 Caixes per a quadres de comandament i protecció 

A. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació. 

- Connexionat. 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  

Condicions generals:  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  

La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  

La posició ha de ser la fixada a la Direcció Tècnica.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició: ± 20 mm  

- Aplomat: ± 2%  

B. Condicions del procés d'execució 

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la Direcció Tècnica del fabricant.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.  

Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de cables, etc.  

C. Unitat i criteris d'amidament 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la Direcció Tècnica.  
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3.2.3 Canals de plàstic 

A. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, de dimensions 60x190 mm com 

a màxim, amb separador o sense i muntada superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació i anivellació. 

- Tallat en corbes i cantonades. 

Condicions generals:  

El muntatge s'ha de fer mitjançant visos i tacs expansius per a fixar-la al parament.  

Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb 

peces d'unió fixades amb cargols o reblons.  

Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.  

Els finals de canalització i els trams han d'estar coberts amb tapetes de final de tram.  

Nombre de fixacions: >= 3/m  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

B. Condicions del procés d'execució 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  

C. Unitat i criteris d'amidament 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la Direcció Tècnica, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

La instal·lació inclou les fixacions i les tapes.  

Els separadors estan inclosos si està indicat a la PO.  
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D. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada 

Control d'execució. Operacions de control:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.  

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.  

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.  

- Verificar el grau de protecció IP. 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.  

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.  

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.  

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 

adequats.  

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

Control de l'obra acabada. Operacions de control:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

Criteris de presa de mostres:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 

Direcció Facultativa.  
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3.2.4 Tub flexible i corbables no metàl·lics 

A. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.  

S'han considerat els tipus de tubs següents:  

- Tubs de PVC corrugats. 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior. 

- Tubs de material lliure d'halògens. 

- Tubs de polipropilè. 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Tubs col·locats encastats. 

- Tubs col·locats sota paviment. 

- Tubs col·locats sobre sostremort. 

- Tubs col·locats al fons de la rasa. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig del traçat del tub. 

- L'estesa, fixació o col·locació del tub. 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

Condicions generals:  

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 

entre aquests i les caixes de mecanismes.  

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar 

el tractament superficial.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  
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Encastat:  

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  

Recobriment de guix: >= 1 cm  

Sobre sostremort:  

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.  

Muntat a sota d'un paviment  

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  

Canalització soterrada:  

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.  

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 

entre aquests i les caixes de mecanismes.  

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3  

Distància entre la canalització i la capa de protecció: >= 10 cm  

Fondària de les rases: >= 40 cm  

Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm  

B. Condicions del procés d'execució 

Condicions generals:  

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 

Direcció Facultativa  

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 

per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 

canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.  
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S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 

especificades a la Direcció Tècnica del projecte.  

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.  

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 

d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

Canalització soterrada:  

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa anivellant-lo amb una capa de sorra garbejada 

i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)  

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 

plaques de formigó, etc.).  

C. Unitat i criteris d'amidament 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar.  

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la 

resta de muntatges.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

D. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada 

Control d'execució. Operacions de control:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.  

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.  

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.  

- Verificar el grau de protecció IP. 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.  

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.  
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- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.  

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 

adequats.  

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

Control de l'obra acabada. Operacions de control:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

Criteris de presa de mostres:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 

Direcció Facultativa.  
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3.2.5 Tub rígid no metàl·lic 

A. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o 

endollat. S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntat com a canalització soterrada. 

- Muntat superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig del traçat del tub. 

- Estesa, fixació i corbat. 

- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris. 

- Comprovació de la unitat d'obra. 

- Retirada de la obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

Condicions generals:  

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, 

sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.  

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.  

Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició: ± 20 mm  

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  

Canalització soterrada:  

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.  

Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.  

Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.  

L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.  
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Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un 

mateix sistema.  

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les 

especificacions fixades al seu plec de condicions.  

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica 

(maons, plaques de formigó, etc.).  

El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.  

Fondària de les rases: >= 40 cm  

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm  

Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm  

Col·locat superficialment:  

Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la 

corrosió i sòlidament subjectes.  

Distància entre les fixacions:  

- Trams horitzontals: <= 60 cm  

- Trams verticals: <= 80 cm  

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 cm  

Distància entre registres: <= 1500 cm  

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3  

Penetració del tub dins les caixes: 1 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm  

- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm  
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B. Condicions del procés d'execució 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 

Direcció Facultativa. 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 

per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 

canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 

especificades a la Direcció Tècnica del projecte.  

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.  

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 

d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

C. Unitat i criteris d'amidament 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la Direcció Tècnica, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  

D. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada 

Control d'execució. Operacions de control:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.  

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.  

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.  

- Verificar el grau de protecció IP. 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.  

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.  
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- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.  

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 

adequats.  

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

Control de l'obra acabada. Operacions de control:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

Criteris de presa de mostres:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 

Direcció Facultativa.  
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3.2.6 Conductors de coure 06/1 kv 

A. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 

instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 

0,6/1kV.  

S'han considerat els tipus següents:  

  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 

i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4. 

  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Cables UNE RZ sense conductor neutre fiador per anar col·locats sense tensió sobre façanes i 

sostres.  

- Cables UNE RZ amb conductor neutre fiador per anar col·locats amb tensió sobre suports.  

- Cables UNE RFV per anar directament enterrats. 

- Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. 

- Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas. 

- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. 

Condicions generals:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, sent prohibint 

expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils, de forma que es 

garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la Direcció Tècnica.  
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Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 

danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 

seva instal·lació.  

Conductor de designació UNE RZ1-K:  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a 

la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 

mecanismes.  

En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 

mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.  

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.  

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  

Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm  

Col·locat superficialment:  

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació ha de quedar alineada paral·lelament 

al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  

Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm  

Distància vertical entre fixacions: <= 150cm  

Col·locació aèria:  

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de 

tracció. En cap cas està permès fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
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La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre 

fiador per la seva coberta aïllant sense malmetre-la. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema 

de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser 

d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les 

operacions de tesat.  

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, 

ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  

Col·locat en tubs:  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a 

la sortida del quadre de protecció.  

Quan el cable passi de subterrani a aeri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del 

paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.  

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre 

d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i 

amb premsaestopes per a la entrada i sortida de cables.  

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels 

mecanismes.  

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuïtat tant elèctrica com de 

l'aïllament.  

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrosió.  

B. Condicions del procés d'execució 

Condicions generals:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 

bobina.  

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C  
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Col·locació aèria:  

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 

desenrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal 

de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina 

estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.  

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 

incorporen les peces de suport.  

Col·locat en tubs:  

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 

protegiran per tal de que no hi entri aigua.  

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui 

allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima 

admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.  

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí 

on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  

Cable col·locat en tub:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 

que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

C. Unitat i criteris d'amidament 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la Direcció Tècnica, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

D. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada 

Control d'execució. Operacions de control:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors. 
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- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte. 

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes. 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió 

adequats. 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors.  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i 

senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

Control de l'obra acabada. Operacions de control:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el 

que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

Criteris de presa de mostres:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits. 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals.  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 

modificades el seu recorregut respecte projecte.  

Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 

Direcció Facultativa.  
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3.2.7 Conductors de coure 450/720 v 

A. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

  - Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 

211002 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntat superficialment. 

- Col·locat en tub. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes.  

Condicions generals:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, sent prohibint 

expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils, de forma que es 

garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la Direcció Tècnica.  

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 

danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 

seva instal·lació.  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a 

la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 

mecanismes.  

En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 

mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.  

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  

Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm  
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Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm  

Col·locat superficialment:  

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 

paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  

Distància entre fixacions: <= 40 cm  

B. Condicions del procés d'execució 

Condicions generals:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 

bobina.  

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  

Cable col·locat en tub:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 

que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

C. Unitat i criteris d'amidament 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 

elements per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 

per a les connexions.  

D. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada 

Control d'execució. Operacions de control:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors. 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte. 

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes. 
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- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió 

adequats. 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors. 

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i 

senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

Control de l'obra acabada. Operacions de control:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el 

que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

Criteris de presa de mostres:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits. 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals. 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 

modificades el seu recorregut respecte projecte.  

Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 

Direcció Facultativa.  
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3.2.8 Conductors de coure nus 

A. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntat superficialment. 

- En malla de connexió a terra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- L'estesa i empalmament. 

- Connexionat a presa de terra. 

Condicions generals:  

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb 

peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre 

en llocs visitables.  

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.  

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 

electroquímiques.  

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o 

fusibles.  

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un 

tub rígid d'acer galvanitzat.  

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la Direcció Tècnica.  

En malla de connexió a terra:  

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 

garbellada i compactada.  

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
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B. Condicions del procés d'execució 

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la 

bobina.  

C. Unitat i criteris d'amidament 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la Direcció Tècnica, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

D. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada 

Control d'execució. Operacions de control:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  

- Verificar la continuïtat entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a terra.  

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  

- Mesures de resistència de terra.  

Control de l'obra acabada. Operacions de control:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

Criteris de presa de mostres:  

Es comprovarà globalment. 

Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment:  

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 

construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 

resistència adequada.  

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  
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3.2.9 Mecanismes de la instal·lació elèctrica 

A. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els 

elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades. 

- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra. 

- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic. 

- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.  

- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats 

superficialment.  

- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a l’ intempèrie.  

- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a d’intempèrie o 

a l'interior.  

- Sortida de fils, encastada.  

- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats.  

- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.  

- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o 

reguladors d'intensitat:  

- Replanteig de la unitat d'obra.  

- Muntatge, fixació i anivellació. 

- Connexionat. 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

 



PROJECTE D’AMPLIACIÓ I ACONDICIONAMENT D’UNA NAU INDUSTRIAL PLEC DE CONDICIONS 

62 

 

Sortides de fils:  

- Muntatge, fixació i anivellació. 

- Acondicionament dels fils. 

Placa, marc o tapa cega:  

- Replanteig de la unitat d'obra. 

- Fixació i anivellació. 

Condicions generals:  

La posició ha de ser la reflectida a la Direcció Tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la 

Direcció Facultativa.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició: ± 20 mm  

Interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat:  

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 

tensió.  

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als 

borns de la base per pressió de cargols.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla.  

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  

Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la 

qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  

L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.  

El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la 

caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.  

Resistència de les connexions a la tracció: >= 30 N  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat: ± 2%  
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Sortides de fils:  

La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de 

complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla.  

Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir 

danys als fils.  

Resistència del sistema de fixació: >= 3 kg  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat: ± 2%  

Placa, marc o tapa cega:  

El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap 

dificultat.  

La placa o tapa, ha de quedar ben adossada.  

El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que 

porta. 

La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre 

tots dos.  

Caixes per a mecanismes:  

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 

Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.  

No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica.  

Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.  

En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.  
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Caixes per a mecanismes encastades a terra:  

 Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la cota prevista per tal de que la tapa quedi al 

mateix pla que el paviment.  

Caixes per a mecanismes col·locades en terra tècnic:  

La caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts.  

Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant.  

Ha de quedar a la cota prevista per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  

B. Condicions del procés d'execució 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 

per la Direcció Facultativa. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 

projecte.  

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  

En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la 

caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.  

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

(embalatges, retalls de cables, etc.).  

C. Unitat i criteris d'amidament 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la Direcció Tècnica.  

D. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada 

Control d'execució. Operacions de control:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la Direcció Tècnica.  
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- Verificar que el sistema de fixació es correcte. 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden. 

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte.  

Control de l'obra acabada. Operacions de control:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

Criteris de presa de mostres:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la Direcció 

Facultativa.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 

Direcció Facultativa.  
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3.2.10 Piquetes de connexió a terra 

A. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.  

S'han considerat els elements següents:  

- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i connexionat. 

Condicions generals:  

Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.  

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de 

proves d'inspecció i control.  

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 

circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, 

etc.  

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma 

que s'evitin els efectes electroquímics.  

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.  

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a 

mínim, igual a la seva longitud.  

B. Condicions del procés d'execució 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 

per la Direcció Facultativa. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 

projecte.  

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

(embalatges, retalls de cables, etc.).  
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C. Unitat i criteris d'amidament 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la Direcció Tècnica.  

D. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada. 

Control d'execució. Operacions de control:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  

- Verificar la continuïtat entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a terra.  

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  

- Mesures de resistència de terra.  

Control de l'obra acabada. Operacions de control:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

Criteris de presa de mostres:  

Es comprovarà globalment. 

Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment:  

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 

construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 

resistència adequada.  

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  
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3.3 Instal·lació contra incendis 

3.3.1 Polsadors d’alarma 

A. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació. 

- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la 

partida d'obra). 

Condicions generals:  

La posició ha de ser la reflectida a la Direcció Tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la 

Direcció Facultativa.  

Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  

S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.  

Alçària des del paviment: 1500 mm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició: ± 30 mm  

- Horitzontalitat: ± 1 mm  

B. Condicions del procés d'execució 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

C. Unitat i criteris d'amidament 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la Direcció Tècnica.  

D. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada 

Control d'execució. Operacions de control:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància 

respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.  

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de 

projecte, i les distàncies i accessibilitat:  

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb 

alimentació normal i amb alimentació d'emergència):  

     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica). 

     - Activació de sirenes a la zona/sector. 

     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en 

conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació 

de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).  

Control de l'obra acabada. Operacions de control:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de 

l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.  

Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 

possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  
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3.3.2 Boques d’incendi 

A. Definició i característiques dels elements 

Boques d'incendi equipades amb mànega i protegides amb armari.  

S'han considerat els tipus següents:  

- BIE-25 amb mànega semirígida de 20 m. 

Característiques generals:  

Boca d'incendis formada per:  

- Llança de 3 funcions: interrupció, raig lliure i polvorització. 

- Mànega de material resistent a la putrefacció amb una capa llisa de material elastòmer a 

l'interior. 

- Vàlvula d'entrada, on la maniobra completa de tancar i obrir s'ha de realitzar entre 2 1/4 i 3 

1/2 voltes de volant. 

- Manòmetre, amb escala de 0 a 15 bar.  

- Enllaços ràpids per a la interconnexió dels diferents elements. 

- Armari metàl·lic amb la cara frontal practicable i amb vidre. A la cara posterior hi ha d'haver 

els forats per a la seva subjecció i els suports per a penjar els diferents elements i una entrada 

lateral per a la connexió a la xarxa; ha d'estar esmaltat al foc i pintat de color vermell; en el 

vidre hi ha d'haver la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi"; ha de tenir escletxes d'aireig.  

Els materials fets servir per a la construcció de les boques d'incendi han de ser resistents a la 

corrosió i als esforços mecànics deguts a la seva utilització.  

Els discos del debanador han de ser de color vermell normalitzat ISO 3864.  

Els enllaços ràpids o ràcords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 

23400.  

La posició de polvorització de la llança ha d'estar entre la d'interrupció i la de raig lliure.  

La llança ha de portar marcades les posicions en que realitza les diferents funcions.  

La vàlvula de tancament ha de tancar en el sentit de les agulles del rellotge.  

La vàlvula ha de tenir marcat el sentit de gir d'obertura.  
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La porta de l'armari s'ha d'obrir 180°.  

El vidre s'ha de trencar sense risc de provocar ferides als usuaris.  

Resistència impacte llança: Sense deterioraments ni fuites. 

Resistència a l'impacte i a la càrrega de la boca d'incendi equipada: Sense deformacions 

permanents. 

Estanquitat dels ràcords: Sense fuites a la pressió de prova. 

Folgança diàmetre exterior volant vàlvula-elements armari: >= 35 mm. 

Resistència corrosió peces metàl·liques amb recobriment: Ha de complir. 

Envelliment dels materials sintètics: Sense fissures ni deterioraments. 

Resistència a la corrosió del conjunt debanador-vàlvula de tancament: Sense deterioraments i 

ha de funcionar correctament. 

Abastament a 0,2 MPa:  

- Amb raig lliure: >= 10 m  

- Amb polvorització en cortina: >= 6 m  

- Amb polvorització cònica: >= 3 m  

Angles de polvorització:  

- Per a polvorització en cortina: 90° ± 5°  

- Per a polvorització cònica: >= 45°  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons les UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2.  

Toleràncies:  

- Diàmetre interior de la mànega:  

     - Per a mànegues semirígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694):  

          - Diàmetre nominal (25 mm) ±1 mm  

     - Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A):  

          - Calibre passa: 44 mm  
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          - Calibre no passa: 46 mm  

- Llargària de la mànega:  

     - Per a mànegues semirígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): Ha de 

complir la norma UNE EN ISO 1307. 

     - Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): +5%, -0%  

El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador, orientable en un pla 

horitzontal.  

El debanador ha d'estar format per dos discs circulars de diàmetre màxim 800 mm i sectors 

interiors o tambor de diàmetre mínim 200 mm.  

Parell de força màxim per al canvi de les funcions de la llança: <= 4 Nm  

Frenat dinàmic del debanador: <= 1 volta  

La mànega semirígida ha d'estar fabricada segons les especificacions de la norma UNE-EN 694.  

Diàmetre interior de la mànega: 25 mm. 

Tipus de mànega: semirígida no col·lapsable. 

B. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Empaquetats en caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

C. Unitat i criteris d'amidament 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 

D. Condicions de control de recepció 

Condicions de marcatge i control de la documentació:  

S'han de subministrar acompanyades de les instruccions d'ús complertes, fixades a la boca 

d'incendis o a les seves immediacions.  

El subministrador ha de lliurar un manual d'instal·lació i manteniment de la boca d'incendi 

equipada.  
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El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons 

el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 

CTE:  

 - Productes per a seguretat contra incendis:  

     - Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE. 

La boca d'incendi equipada ha d'estar marcada amb la informació següent:  

- Nom del subministrador o marca comercial, o ambdós. 

- El número de la norma UNE-EN 671-1 per a les BIE equipades amb mànegues semirígides. 

- El número de la norma UNE-EN 671-2 per a les BIE equipades amb mànegues planes. 

- Any de fabricació. 

- Pressió màxima de servei. 

- Llargària i diàmetre de la mànega. 

- Diàmetre equivalent de l'orifici de la llança. 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 

Cada tram de mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble, amb la següent 

informació com a mínim:  

- Nom del fabricant i marca comercial. 

- Nombre i data de la norma UNE-EN 694. 

- Tipus, classe i diàmetre interior de la mànega. 

- Pressió de treball màxima en Mpa (bar). 

- Trimestre i data de fabricació. 

- Temperatura d'assaig, si és inferior a -20ºC. 

- Número d'homologació i organisme certificador o la seva referència, quan procedeixi. 

Cada tram de la mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble com a mínim dos cops 

per tram, amb la següent informació:  
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- Designació segons la norma UNE 23091-2A (Per a la BIE 45 ha de ser: UNE 23 091-2A - 45).  

- El nom i la marca del fabricant. 

- El trimestre i l'any de fabricació. 

Operacions de control:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 

d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a la empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha 

executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament. 

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els 

elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del projecte:  

     - BIE: (marca, model, tipus, normativa. Elements: mànegues, ràcords, manòmetres llança, 

vàlvula, suport, armari). 

     - Canonades: (tipus, normativa, elements d'unió. Elements de subjecció, etc.). 

     - Grup de pressió (si existeix) (marca, model, normativa. Especificacions: pressió, alçada 

manomètrica i cabal). 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

Criteris de presa de mostres:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar 

controls per cada tipus diferent de material o equip.  

Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 

especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 

instal·ladora, s'ha de comunicar a Direcció Facultativa, que haurà de decidir la substitució total 

o parcial del material rebut. 
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3.3.3 Extintors 

A. Definició i característiques dels elements 

Aparell autònom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per 

l'acció d'una pressió interna. Són extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-

se a mà o transportat, i que en condicions de funcionament té una massa menor o igual a 20 

kg.  

Característiques generals:  

El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus 

registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control 

facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor 

correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.  

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:  

- Indicació de l'administració que fa el control. 

- La pressió de disseny (pressió màxima de servei). 

- El nombre de registre de l'aparell. 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà. 

- Els espais lliures per a proves successives. 

B. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

C. Unitat i criteris d'amidament 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 

D. Condicions de control de recepció 

Condicions de marcatge i control de la documentació:  

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:  
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- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon 

l'extintor. 

- Temperatura màxima i mínima de servei. 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos. 

- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110. 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor. 

- Instruccions d'utilització. 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus. 

Operacions de control:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 

d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a la empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha 

executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament. 

- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de 

verificar:  

     - Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de 

timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.  

     - Dades placa de disseny :  

          - Pressió màxima de servei (disseny). 

          - Nº placa. 

          - Data 1a Prova i successives. 

     - Dades etiqueta de característiques:  
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          - Nom del fabricant importador. 

          - Temperatura màxima i mínima de servei. 

          - Productes continguts i quantitat d'equips. 

          - Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110). 

          - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar. 

          - Instruccions funcionament. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

Criteris de presa de mostres:  

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.  

Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 

especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 

instal·ladora, s'ha de comunicar a Direcció Facultativa, que haurà de decidir la substitució total 

o parcial del material rebut.  

4 DISPOSICIONS GENERALS DEL PLEC DE CONCIONS 

4.1 Condicions d’execució i control de les obres 

4.1.1 Direcció i inspecció dels treballs 

El Contractista tindrà a l’obra el Llibre Oficial d’Ordres i Visites, degudament conservat, en el 

que la Direcció Facultativa farà constar per escrit les ordres que es tinguin que formular, 

havent de signar en “Assabentat” a la continuació de cada ordre inserida a l’esmenta’t llibre. 

La Direcció Facultativa podrà disposar de suspensió de l’obra quan observi que aquesta no es 

realitzar d’acord amb el projecte, podent la Direcció ordenar la demolició de l’obra executada, 

anant les despeses a càrrec del Contractista. 
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4.1.2 Representació facultativa del contractista 

 El Contractista quedarà obligat a mantenir a peu d’obra, mentre duri l’execució de la mateixa , 

un cap d’obra. 

 El Contractista comunicarà per escrit, a partir del moment de l’execució de l’obra, el nombre i 

Direcció del cap d’obra, a efecte d’establir els contactes que siguin necessaris amb la Direcció, 

el nom i Direcció de la qual li serà igualment comunicat. 

Tan el Contractista com el cap d’obra seran responsables dels accidents, prejudicis o 

infraccions que puguin ocórrer durant l’execució de les obres o per l’incompliment de les 

disposicions de la Direcció de l’obra. 

La Direcció de l’obra podrà sol·licitar en qualsevol moment la immediata substitució del 

mencionat cap d’obra per altre d’igual categoria, sense que el Contractista tingui capacitat per 

a discutir els motius de la decisió, ni pugui invocar-la com a motiu d’incompliment de terminis 

o augment de pressupost. 

  

4.1.3 Replantejos 

A l’acta de comprovació del replanteig que s’ha d’aixecar, el Contractista deurà fer constar 

expressament que s’ha comprovat, a la seva plena satisfacció, la completa correspondència a 

planta i cotes relatives, entre la situació de les senyals fixes que s’han construït en el terreny i 

els seus homòlegs indicats en els plànols, així com també que aquestes senyals són suficients 

per a poder determinar perfectament qualsevol part d’obra executada d’acord amb els plànols 

del projecte. 

En cas de que les senyals construïdes en el terreny no siguin suficients per a determinar amb 

tot detall alguna de les parts de l’obra, es construiran les que es precisin a fi de que es pugui 

aprovar l’acta. 
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Una vegada signada l’acta de comprovació del replanteig per ambdós parts, el Contractista 

queda obligat a replantejar per si mateix les parts d’obres que sigui necessari per la seva 

construcció. 

Per a tots els replantejos  mencionats, es fixaran sobre el terreny, a mes a mes  dels ja 

existents, les senyals i dispositius necessaris per a que quedi perfectament assenyalat el 

replanteig de l’obra a executar. El Contractista disposarà de l’adequat personal tècnic amb 

provada experiència en aquest tipus de replantejos. 

La Direcció Facultativa per si mateixa o pel personal a les seves ordres, podrà realitzar les 

comprovacions que estimi oportunes d’aquests replantejos. També podrà si així ho considera 

oportú, replantejar directament les parts d’obra que desitgi, així com introduir les 

modificacions precises en les dades de replanteig del projecte. Si alguna de les parts ho 

considera necessari, també s’aixecarà acta d’aquests  replantejos parcials, indicant en la 

mateixa les dades que es considerin necessaris per a la construcció i posterior amidament de 

l’obra executada. 

Totes les despeses de replanteig general i la seva comprovació, així com els que es produeixin 

al verificar els replantejos parcials i comprovació de replantejos, aniran a càrrec del 

Contractista. 

El Contractista respondrà de la conversació de les senyals fixes comprovades en el replanteig 

general i les que assenyali la Direcció en els replantejos parcials, no podent utilitzar cap d’elles 

sense prèvia autorització escrita. En cas de que, sense aquesta autorització, s’utilitzés alguna 

senyal, la Direcció disposarà que s’efectuïn els treballs necessaris per a construir-la o 

substituir-la per altres, essent a càrrec del Contractista les despeses que s’originin. També la 

Direcció podrà suspendre l’execució de les parts d’obra que quedin indeterminades a causa de 

la inutilització d’una o vàries senyals, fins que aquestes quedin substituïdes per altres. 

Quan el Contractista degui efectuar un replanteig parcial per a determinar qualsevol part de 

l’obra general o de les auxiliars, deurà donar coneixement a la Direcció, per a que sigui 

comprovat, si així ho considera necessari, i per a que autoritzi l’inici d’aquesta part de l’obra. 
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Amb caràcter general i sempre que ho ordeni la Direcció, es deurà replantejar sobre el traçat 

dels nivells, abans d’iniciar la seva execució. 

4.1.4 Reconeixement previ 

Abans d’iniciar els treballs, el Contractista efectuarà un minuciós reconeixement de totes les 

propietats particulars i serveis que al llarg del traçat puguin veure-se’n afectats per les obres, 

per a tenir coneixement del seu estat previ al començament de les obres, redactant la 

corresponent relació. 

 Totes les despeses que es produeixin en aquest reconeixement previ, aniran a càrrec del 

Contractista. 

4.1.5 Modificació de serveis afectat per les obres 

Abans de començar l’execució de les obres i en especial les excavacions, la Direcció, o bé els 

seus representants, hauran de sol·licitar de les companyies de serveis públics els plànols de les 

zones d’obres en els que deuran constar el nom, importància i posició de les conduccions e 

instal·lacions. 

Una còpia dels plànols deurà de ser entregada al Contractista, el qual haurà d’estudiar els 

serveis afectats i la millor manera de realitzar els treballs sense danyar-los, i, en últim extrem, 

els serveis que siguin imprescindibles modificar per a poder realitzar els treballs. 

Si la Direcció troba conforme la modificació d’aquests serveis, es tramitarà la modificació per a 

les companyies corresponents, les quals són les que deuen portar-les a terme. Malgrat tot, si 

les companyies ho estimen necessari, a fi d’accelerar la seva modificació, la Direcció podrà 

ordenar al Contractista que faciliti a les companyies la seva ajuda, ja sigui en mà d’obra, medis 

auxiliars o materials i, el seu cost, li serà abonat al Contractista de la forma que s’indiqui. 

Si el Contractista no complís les condicions anteriors i iniciés els treballs sense estar modificats 

els serveis, qualsevol dany, accident o prejudici causat per aquesta acció serà de la seva total 

responsabilitat, sense que pugui al·legar al seu favor la urgència del treball o la manca de les 

companyies en realitzar els canvis necessaris. 
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El Contractista no tindrà dret a cap tipus de reclamació ni variació de preus per trastorn dels 

plànols d’execució o rendiments com a conseqüència d’haver executat l’obra sense desviació 

dels serveis efectuats. 

4.1.6 Personal de l’adjudicatari 

Tot el personal que intervingui en l’execució de l’obra, es considerarà a tots els efectes, com a 

depenent del Contractista. 

Si els treballs exigissin per a la seva realització de personal especialitzat o qualificat, la Direcció 

Facultativa podrà sol·licitar al Contractista la presentació de l’adequat títol del personal. No 

obstant, podrà rebutjar el personal que, al seu parer, no reuneixi les condicions d’aptitud per 

al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per la empresa contractada, havent de ser 

substituït per altre personal que sigui apte, sense dret a reclamació per part de l’adjudicatari.    

 

 

 

4.1.7 Ocupació de superfícies 

Si per a l’execució de les obres, i molt especialment a les zones de treball a l’aire lliure i camins 

d’accés, fos necessari l’ocupació temporal de superfícies, el Contractista, d’acord amb el seu 

programa de treball i medis d’execució, proposarà a la Direcció les superfícies que li sigui 

precís ocupar. 

La Direcció estudiarà la possibilitat d’ocupació en funció dels interessos generals afectats i 

l’autoritzarà, o, si no fos possible, modificarà la proposta, la qual deurà de ser acceptada pel 

Contractista, sense que això signifiqui cap dret a  variació en preu o en els terminis. 

Les superfícies ocupades ho seran lliures de càrrec per al Contractista i l’ocupació tindrà 

caràcter precari i provisional. Finalitzarà automàticament al concloure els treballs que la varen 

motivar. 



PROJECTE D’AMPLIACIÓ I ACONDICIONAMENT D’UNA NAU INDUSTRIAL PLEC DE CONDICIONS 

82 

 

En el cas de tenir de modificar la superfície ocupada o canviar el seu emplaçament, totes les 

despeses que es produeixin seran a càrrec del Contractista. 

Al finalitzar l’ocupació s’haurà de deixar en perfecte estat de neteja, lliures d’obstacles i 

reparats els desperfectes que s’haguessin pogut produir. 

Totes les despeses que es produeixin per aquests motius aniran a càrrec del Contractista. 

4.1.8 Oficines, magatzems i emmagatzematge del contractista a peu d’obra 

El Contractista construirà al seu càrrec i retirarà, quan sigui necessari, les oficines, magatzems i 

emmagatzematges de materials i demés instal·lacions  auxiliars que sigui necessari instal·lar a 

peu d’obra. Hauran d’ajustar-se en la seva nova situació i dimensions al que disposi la Direcció 

d’obra, entenent que, com a noma general, que no han de dificultar el tràfic, produir 

pertorbacions  innecessàries o impròpies a les propietats contigües ni presentar mal aspecte. 

El Contractista haurà de procedir, a mesura que vagin avançant els treballs, i en el termini de 

10 dies, a partir de la finalització definitiva dels mateixos, al desallotjament i restitució al seu 

estat inicial dels emplaçaments que hagués ocupat, tant per a implantar les seves casetes 

d’obra o les instal·lacions de la mateixa, com per a dipositar els materials que sigui necessari. 

De no satisfer aquesta condició, quedarà obligat al pagament d’una penalització fixada per dia 

natural, no limitativa i acumulativa de la penalitat per retards. 

4.1.9 Senyalització precaució 

El Contractista queda obligat a col·locar les senyals de precaució al trànsit i protecció contra 

accidents del personal aliè a l’obra, que disposi la Direcció, i que estimi adequats al seu propi 

criteri, sent en qualsevol cas responsable dels accidents que es puguin ocasionar per 

incompliment d’aquesta prescripció. Així mateix, haurà de complimentar les disposicions 

vigents pel que fa referència a senyalització i precaucions dictades per l’autoritat competent. 

Durant l’execució dels treballs, el Contractista evitarà obstaculitzar el tràfic més del que sigui 

necessari i evitarà, en lo possible, molestar amb rases obertes, terres remogudes, dipòsits de 

materials, voreres aixecades, etc., a tercers. 
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L’execució dels treballs que exigeixin necessàriament e imprescindiblement d’aturar la 

circulació en vies públiques o privades, hauran d’esser aprovades per la Direcció, la qual fixarà 

les desviacions a establir i les dates i terminis en els que es duran a terme aquestes. 

El tipus d’aparells de senyalització de precaució especials, siguin lluminosos (elèctrics), 

fluorescents o fosforescents, així com els taulers, tancs, etc., seran els que disposi la Direcció 

Facultativa, sent obligació del Contractista la seva col·locació en els llocs que li siguin indicats. 

Seran per compte del Contractista les despeses de vigilància i material de senyalització 

necessari per al compliment del present capítol. 

Queda prohibida la fixació d’anuncis a les tanques de precaució que instal·li el Contractista 

amb motiu de l’execució de les obres d’aquesta empresa contractada. 

No es considerarà anunci el nom o anagrama de l’empresa Contractista, que obligatòriament 

deurà figurar a les tanques. 

 

4.1.10 Seguretat dels sistemes d’execució 

El Contractista al redactar el seu programa de treball i forma d’executar les diferents parts de 

l’obra, deurà considerar els sistemes d’execució que ofereixin les màximes seguretats i 

garanties de que, no solament redueixin al mínim els possibles accidents, sinó també els danys 

a les propietats i serveis, pel que, sistemes d’execució que malgrat el seu major risc es puguin 

utilitzar en la construcció de les obres, no seran aconsellables ni inclòs permissibles per les 

conseqüències que pugin derivar-se. 

Per aquest motiu, qualsevol sistema de treball, abans de la seva utilització, deurà de proposar-

se a la Direcció. A l’esmentada proposta s’estudiarà la seguretat i eficàcia davant les condicions 

assenyalades anteriorment. 

4.1.11 Interpretació de documents i plànols d’execució 

La interpretació tècnica del projecte correspondrà a la Direcció Facultativa. 
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L’obra es realitzarà amb estricta subjecció a les condicions d’aquest plec, al projecte i a les 

ordres que la Direcció Facultativa assenyali en el corresponent Llibre Oficial d’Ordres, incloent 

en ell totes les disposicions que siguin indispensables per a que l’obra quedi totalment 

acabada, encara que no s’indiqui expressament en aquests documents. 

El Contractista haurà d’executar al seu càrrec tots els dibuixos i plànols de detall necessaris per 

a facilitar o organitzar l’execució dels treballs. 

Aquest plànols, acompanyats com totes les justificacions corresponents, hauran de sotmetre’s 

a l’aprovació de la Direcció Facultativa de les obres, a mesura que sigui necessari, però en tot 

cas, amb 8 dies d’antelació a la data en que decideixi executar els treballs als que aquests 

dissenys es referien. 

La Direcció Facultativa de l’obra disposarà d’un termini de 5 dies a partir de la recepció 

d’aquest plànols per a examinar-los i tornar-los al Contractista degudament aprovats, o 

acompanyats, si el cas ho requereix, de les seves observacions. 

El Contractista serà responsable dels retards que es produeixin en l’execució dels treballs coma 

conseqüència de l’entrega tardana dels plànols, així com de correccions i complement d’estudi 

necessaris per a la seva posta a punt.  

4.1.12 Unitats d’obra no incloses en el present Plec 

Les unitats d’obra no especificades en el present Plec o en el plànols del Projecte de manera 

expressa, s’executaran d’acord amb el disposat en norma, com a regla de bona construcció i 

les indicacions que sobre el particular disposi la Direcció. 

4.1.13 Protecció contra les aigües 

El Contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per a protegir els talls contra la 

invasió d’aigües naturals o residuals, tant si son superficials, com per aflorament d’aigües que 

procedeixin de capes intermitges. El Contractista haurà d’executar al seu càrrec els drenatges 

provisionals i els esgotaments per bomba que sigui necessari per a impedir la presència 

d’aigua. 
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En cas de que el Contractista no hagués pres a temps les mesures necessàries de drenatge, 

provisionals o definitives, seran al seu càrrec les despeses de restabliment de les obres 

afectades. 

4.1.14 Medis auxiliars i maquinària 

Es defineixen com a tals medis i equips a utilitzar en l’execució de totes les unitats d’obra, els 

quals hauran de ser aprovats per la Direcció i hauran de mantenir-se en tot moment, en les 

condicions de treballs satisfactòries i exclusivament dedicat  a les obres contractades, no 

podent ser retirat abans sense l’autorització expressa de la Direcció. 

El Contractista assenyalarà el tipus i característiques de la maquinària que disposarà. 

 

 

 

4.2 Definicions i competències dels agents del fet constructiu 

Dins l’àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels agents del fet constructiu, 

estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l’Acció Preventiva (Art. 

15 a la Llei 31/1995): 

1. Evitar els riscos. 

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar 

3. Combatre els riscos en el seu origen. 

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 

de treball, com també a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 

amb l’objectiu específic d’atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els 

efectes a la salut. 

5. Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
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7. Planificar la prevenció, amb la recerca d’un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l’organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 

dels factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

4.2.1 Promotor 

Serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual 

o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres 

de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 

qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

- Designar al tècnic competent per  a la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte, quan sigui necessari o cregui convenient. 

- Designar en fase de Projecte, la redacció de l’Estudi de Seguretat, facilitant al 

Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 

necessària per l’elaboració del Projecte i redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut, així 

com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

- Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte intervingui en 

totes les fases d’elaboració del projecte i de preparació de l’obra. 

- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d’obra per l’aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l’inici de les obres, el qual 

Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d’execució material de les mateixes. 

- La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats. 

- Gestionar “l’Avís Previ” davant l’Administració Laboral i obtenir les preceptives 

llicències i autoritzacions administratives. 

- El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 

compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 

justificades, o bé proposin unes mesures d’una eficàcia equivalents. 
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4.2.2 Coordinador de seguretat i salut 

Persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb la 

titulació acadèmica corresponent. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat en fase de concepció, 

estudi i elaboració del Projecte o durant l’execució de l’obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 

tingui en consideració els Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i 

Salut (Art. 15 de la Llei 31/1995), i en particular: 

a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 

successivament. 

b) Estimar la duració requerida per l’execució de les diferents feines o fases de 

treball. 

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar 

la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 

d’obra. 

3. Coordinar l’aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 

d’Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra, és designat pel Promotor en 

tots aquells casos en què intervé més d’una empresa i treballadors autònoms o diversos 

treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra 

segons el Real Decret 1627/1997, són les següents: 

1. Coordinar l’aplicació dels Principis Generals de l’Acció Preventiva (Art. 15 de la Llei 

31/1995): 
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a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d’organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s’hagin de desenvolupar 

simultània o successivament. 

b) En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests treballs o fases de 

treball. 

2. Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes, i, si n’hi ha dels 

subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 

responsable els Principis de l’Acció Preventiva durant l’execució de l’obra i, en 

particular, en les tasques o activitats al que es refereix l’article 10 del RD 1627/1997 de 

24 d’octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de 

construcció: 

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

b) 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. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, a fi de corregir els 

defectes que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

h) L’adaptació, d’acord amb l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l’obra o a prop del lloc de l’obra. 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s’hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 

funció quan no calgui la designació de Coordinador. 



PROJECTE D’AMPLIACIÓ I ACONDICIONAMENT D’UNA NAU INDUSTRIAL PLEC DE CONDICIONS 

89 

 

4. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només pugui accedir a l’obra les persones 

autoritzades. 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d’execució de l’obra respondrà davant del 

Promotor, del compliment de la seva funció com assessor especialitzat en Prevenció de la 

Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 

l’execució material de l’obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 

màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que 

aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

 

4.2.3 Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 

normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 

forma coordinada amb l’autor d’aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 

Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l’Acció Preventiva, prendre les decisions 

constructives, tècniques i d’organització que puguin afectar a la planificació dels 

treballs o fases de treball durant l’execució de les obres. 
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2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

4.2.4 Director d’obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 

mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 

d’altres autoritzacions preceptives i les condicions de contracte, amb l’objecte d’assegurar 

l’adequació al fi proposat. En el cas que el Director d’Obra dirigeixi a més a més l’execució de la 

mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de 

l’obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 

d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 

nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d’obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaig i proves precises.  

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 

Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 

Medis Auxiliars d’Unitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut integrada previstes 

en el mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 

conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa 

de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les 

mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del 

Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 

amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del 

Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
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6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 

visats que siguin requerits. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 

Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 

respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s’anotaran pel Coordinador al 

Llibre d’incidències. 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, l’Estudi de 

Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que 

siguin necessaris. 

 

4.2.5 Contractista o constructor i subcontractistes 

Contractista 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència 

i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 

amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Subcontractista 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 

empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de 

l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de seguretat, del Contractista, pel 

que es regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 

Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme 

les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 

compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte. 
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2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 

econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 

constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà 

de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins 

dels límits establerts en el Contracte. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 

Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 

corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 

presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

7. El representat legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 

Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

9. Aplicarà els Principis de l’Acció Preventiva que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar tasques o activitats indicades en 

l’esmenta’t article 10 del RD 1627/1997: 

a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut. 

b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, 

si s’escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d’activitats 

empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 

conseqüència complir el RD 171/2004, i també complir les disposicions mínimes 

establertes en l’annex IV del RD 1627/1997, durant l’execució de l’obra. 

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 

totes les mesures que s’hagin d’adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l’obra. 

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les 

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut en relació amb les 
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obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 

que hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l’ incompliment de les mesures previstes al Pla, als 

termes de l’apartat 2 de l’article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 

de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 

l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 

Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 

complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 

treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 

l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i als Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 

l’aplicació de procediments i mètodes de treball segurs, per assegurar la integritat de 

les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l’obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l’inici de l’obra, el nom del Director 

Tècnic. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d’Obra, o bé, 

delegarà l’esmentada funció a un altre tècnic, Cap d’Obra, amb coneixements 

contrastats i suficients de construcció a peu d’obra. El Director Tècnic, o en absència el 

Cap d’Obra o l’Encarregat General, ostentaran successivament la relació de 

representació del Contractista a l’obra. 

18. El representant del Contractista a l’obra, assumirà la responsabilitat de l’execució de 

les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 

d’Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d’Obra i/o 

Encarregat en els seu cas, l’ incompliment de les mesures preventives, a l’obra i entorn 

material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
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20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut, així 

com de l’específica vigilància i supervisió de la seguretat, tant del personal propi com 

subcontractat. 

21. El Director Tècnic o el Cap d’Obra, visitaran l’obra com a mínim un cop cada dia i 

hauran de donar les instruccions pertinents a l’Encarregat General, que haurà d’estar 

present a l’obra durant la realització de tot el treball que s’executi. 

22. L’acceptació del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l’emplaçament del 

terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, 

mides de seguretats necessàries, etc. I no podrà al·legar en el futur ignorància 

d’aquestes circumstàncies. 

23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d’assegurança necessària per a cobrir 

les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l’obra i el seu entorn, i serà 

responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar a 

tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, 

del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 

autònoms que intervinguin a l’obra. 

24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 

respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s’anotaran pel Coordinador al 

Llibre d’Incidències. 

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut, el 

Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 

Director Tècnic, Cap d’Obra, Encarregat, Superviso de Seguretat, Delegat Sindical de 

Prevenció o els representants del Servei de Prevenció propi o concertat del 

Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d’Incidències, tot 

allò que consideri d’interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 

Seguretat i Salut de l’obra. 

25. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l’obra i els deus desplaçaments 

a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 

Subcontractistes així com dels propis treballadors autònoms. 

26. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 

l’obra i protecció de la mateixa. 
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27. El Contractista haurà de disposar d’un senzill, però efectiu, Pla d’Emergència per a 

l’obra. 

28. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l’ús d’explosius sense 

autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

29. La utilització de grues, elevadors o altres màquines especials, es realitzarà per operaris 

especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i 

en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d’un tècnic 

especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de 

cada títol d’habilitació signat per l’operador de la màquina i del responsable tècnic que 

autoritza l’habilitació. 

30. Tot operador de grua mòbil haurà d’estar en possessió del carnet de gruista segons l’ 

Instrucció Tècnica Complementaria MIE-AEM-4 aprovada pel RD 837/2003 expedit per 

l’òrgan competent. 

31. El delegat del contractista haurà de certificar que totes les grues mòbils que s’utilitzin a 

l’obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes a l’ITC MIE-

AEM-4. 

 

 

4.2.6 Treballadors autònoms 

És la persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 

personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i 

que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o Subcontractista el 

compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

1. Aplicar els Principis de l’Acció Preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals. 

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l’annex IV del 

RD 1627/1997, durant l’execució de l’obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 

treballadors l’article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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4. Ajustar la seva actuació en l’obre conforme als deures de coordinació d’activitats 

empresarials establerts en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Utilitzar els equips de treball d’acord amb allò disposat en el RD 1215/1997, de 18 

de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a l’ 

utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons el que preveu el RD 

773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la 

utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l’execució de l’obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut: 

a) La maquinària, els aparells i eines que s’utilitzen a l’obra, han de respondre a 

les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de 

treball que l’empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 

l’obra, han d’utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 

manteniment en condicions d’eficàcia dels diferents sistemes de protecció 

col·lectiva instal·lats a l’obra, segons el risc que s’ha de prevenir i l’entorn del 

treball. 

 

4.2.7 Treballadors 

És la persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que 

realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 

amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 

compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 

especialitat professional. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

1. El deure d’obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

2. El deure d’indicar els perills potencials. 
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3. Té responsabilitat dels actes personals. 

4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut. 

5. Té el dret a la consulta i participació, d’acord amb l’article 18, 2 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 

6. Té el dret a adreçar-se a l’autoritat competent. 

7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l’obra. 

8. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 

temps que duri la seva permanència  a l’obra. 

 

 

 

 

4.3 El Llibre d’Incidències 

A l’obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial Llibre d’Incidències, 

facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 

corresponent. 

Segons l’article 13 del RD 1627/1997, aquest llibre haurà d’estar permanentment a l’obra, en 

poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres 

Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 

representant dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin 

adients respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el 

Contractista procedeixi a la seva notificació a l’Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 

hores. 
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4.4 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 dels següents casos: 

I) 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. 

II) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos 

o amb riscos especials. 

III) 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 necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 

definits a l’annex II del RD 1627/97. En el present projecte serà necessari quan els treballs 

corresponguin al punt 1 de l’annex II del real decret esmentat: 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’alçada, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
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4.5 Condicions d’amidaments, valoració i abonament 

4.5.1 Criteris generals de mesures 

Mensualment es realitzaran els amidaments i estimacions pertinents i s’aixecaran les 

corresponents Actes, en les que signaran la seva conformitat la Direcció de l’obra i el 

Contractista. 

Com a norma general, es mesurarà sobre l’obra realment executada amb els mateixos criteris 

que s’ha aplicat a l’Estat d’Amidaments del Projecte. 

Les mesures de les diferents unitats d’obres solament podran sobrepassar els valors establerts 

en els Estats d’Amidaments si així ho autoritza la Direcció per  escrit, i sempre sobre els Plànols 

del Projecte o bé els autoritzats. 
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4.5.2 Criteris generals de valoració i abonament 

La Direcció Facultativa prenent com a base les mides de les unitats d’obra executades a que es 

refereix, l’apartat anterior i els preus contractats, redactarà mensualment la corresponent 

relació valorada a origen i expedirà la corresponent Certificació. 

Els preus contractats seran els establerts en el quadre de preus unitaris del contracte, 

augmentats pel percentatge adoptat per a formar el pressupost de l’empresa de contractació, i 

la xifra que resulti es multiplicarà pel coeficient d’adjudicació. 

S’entendrà, que tots els preus unitaris inclouen les despeses de maquinàries, mà d’obra, 

elements, accessoris, transports, eines, despeses generals i tota classe d’operacions directes o 

accidentals, necessàries per a deixar les obres acabades segons les condicions especificades en 

aquest Plec de Condicions. 

També queda inclòs en el preu la part proporcional per a la realització de tots els assaigs i 

controls definits en el present Plec. 

Si existís alguna excepció a aquesta norma general, deurà ésser explícitament indicada en el 

Contracte d’Adjudicació. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar les unitats d’obra que 

figuren en el Plec de Condicions del Projecte no és exhaustiva. Per tant, qualsevol operació o 

material  no descrit o relacionat, però necessari per a executar una unitat d’obra, es 

considerarà sempre inclòs en els preus. 

Així mateix, les descripcions que en algunes unitats d’obra apareixen del materials i operacions 

que s’inclouen  en el preu, són purament enunciatives i complementàries per a la millor 

comprensió del concepte que representa la unitat d’obra. 

Les dosificacions que s’indiquen en el present Projecte, es donen solament com a orientació i 

podran ésser modificats en l’obra amb l’autorització de la direcció de les mateixes. 
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S’entendrà que tots els preus contractats són independents de les dosificacions definitives 

adoptades i que qualsevol verificació que pugui produir-se no donarà dret al Contractista a 

reclamar cap tipus d’abonament complementari. 

4.5.3 Medis auxiliars 

Els que utilitzi el Contractista per a l’execució dels treballs no seran mai abonables, donat que 

ja s’han tingut en compte al fer la composició de preus, entenent que, malgrat que en els 

Quadres no figuri algun o alguns dels medis auxiliars indicats, de manera explícita, tots ells es 

consideren inclosos en el preu corresponent. 

Si la Direcció acorda prorrogar el plaç d’execució de les obres, o aquestes no es poguessin 

rebre en acabar el plaç de garantia per defectes de la mateixa, el Contractista no tindrà dret a 

reclamació pretextant més despeses en la conservació i vigilància de les obres. 

4.5.4 Treballs nocturns 

Si per qualsevol motiu, la totalitat o parcialitat de les  obres projectades o unitats provisionals 

no projectades, precisen realitzar-les de nit, no seran modificats en els preus del Projecte. 

 

4.5.5 Forma d’abonar les obres defectuoses però admissibles  

Si alguna obra no fos efectuada segons les condicions del contracte però, malgrat això, fos 

admissible a criteri de la Direcció, podrà ésser rebuda provisionalment o definitivament, en el 

seu cas, sense dret a reclamació alguna, amb la rebaixa que la Direcció de les obres aprovi, a 

excepció que el  Contractista estimi enderrocar-la al seu càrrec i refer-la segons les condicions 

del Contracte. 

4.5.6 Obres ocultes 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al termini de l’obra, s’ aixecaran  

els plànols precisos e indispensables per a que quedin perfectament definits. Aquests 

documents s’extendrà per triplicat, distribuint-se: un a la Propietat, altre a la Direcció 

Facultativa, quedant el tercer per al Contractista, sent signats tots ells per aquests dos últims. 
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Aquests plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideraran documents 

indispensables e irrecuperables per a efectuar les mesures i per a donar com a entregada 

l’obra. 

4.5.7 Obres acabades i obres incompletes 

Les obres acabades amb subjecció a les condicions del Contracte s’abonaran segons els preus 

del Pressupost. 

S’ha calculat els preus de totes les unitats d’obra a tot preu, també en ells van inclosos els 

corresponents a medis auxiliars i, per tant, en cas de rescissió, quan una obra no estigués 

acabada, els medis auxiliars que el Contractista hagués adoptat, malgrat que ho fossin per a la 

totalitat del treball, no seran abonables i deurà de retirar-los al seu càrrec. 

Malgrat tot, si la Propietat considera que podrien ser-li d’ utilitat per a la terminació de les 

obres, després d’escoltar al Contractista i a la Direcció Facultativa, podrà adquirir la propietat 

dels medis auxiliars, valorats en justícia, essent obligació del Contractista la cessió dels 

mateixos. 

En cap cas tindrà dret el Contractista a cap reclamació fundada en la insuficiència dels preus 

dels Quadres o per omissió del cost de qualsevol dels elements que constituïssin els referits 

preus. 

4.5.8 Condicions per a fixar preus contradictoris d’obres no previstes 

En cas de concórrer algun cas excepcional o imprevist en el qual fos absolutament necessari la 

formació de preus contradictoris entre la Direcció i el Contractista, aquest preu serà fixat 

segons el que s’hagi establert a les Condicions Generals. 

La fixació del preu haurà de fer-se precisament abans de que s’executi l’obra a la qual s’hagi 

d’aplicar. Si per qualsevol altre motiu l’obra hagués estat executada abans de complir aquest 

requisit, el Contractista estarà obligat a acceptar el preu que per la mateixa s’assenyali. Serà 

ineludible l’aprovació d’aquests preus per la Direcció. 
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4.5.9 Partides alçades 

De les partides que figuren com a quantitat alçada en els pressupostos, solament percebrà el 

Contractista la part que procedeixi segons les unitats d’obres executades, amb l’augment del 

tant per cent establert de contracte i altres condicions d’aquest Plec efectuades per la baixa 

subhasta. 

4.5.10 Deduccions a la valoració per subministrament de materials per la propietat 

En cas de que la Propietat tingui materials emmagatzemats i d’utilització a l’obra, el 

Contractista estarà obligat a utilitzar-los. 

Aquests subministraments faran que el preu d’aplicació per abonament sigui el corresponent 

assenyalat en el Quadre de Preus, descomptant-li el material entregat per la Propietat. 

Si la Propietat posés a disposició del Contractista el subministrament d’aigua, energia elèctrica, 

etc., aquest quedarà obligat a abonar els corresponents rebuts del que s’hagués utilitzat. 

4.5.11 Programa de treballs 

El Contractista proposarà, dintre del plaç concedit per a l’inici de les obres, un programa i 

mètode de realització de les diverses obres que comprenen  aquest Projecte, amb 

especificació dels terminis parcials i la data d’acabament de les diferents classes d’obres, 

valorant l’import de l’execució material per a cada mensualitat, compatibles amb les anualitats 

establertes i el termini total d’execució que podrà ésser acceptats o modificats per la Direcció  

Facultativa. 

L’ordre i moment d’execució de les diferents obres seran fixades per aquesta, quedant el 

Contractista en llibertat respecte a la seva organització o medis auxiliars a utilitzar. Al mateix 

temps, quan la Direcció Facultativa ho estimi convenient, bé per necessitats de seguretat del 

personal de l’obra en ella mateixa, per higiene o altres raons que així ho aconsellessin, podrà 

prendre al seu càrrec l’organització directa dels treballs, essent totes les obres obligatòries pel 

Contractista i sense que pugui formular cap reclamació fomentada en aquest particular. 
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Així doncs, el Contractista contrau l’obligació d’executar les obres en aquells trams que 

assenyali la Direcció Facultativa, encara que suposi una alteració del programa general de 

generalització dels treballs. 

Aquesta decisió de la Direcció Facultativa podrà prendre’s amb qualsevol motiu que 

l’Administració estimi suficient i, de manera especial, el que no es produeixi la paralització de 

les obres, o disminució important del seu ritme d’execució, quan la realització del programa 

exigís determinats condicionaments de treball o la modificació prèvia d’alguns serveis públics i, 

en canvi, sigui possible procedir a l’execució immediata dels trams aïllats mencionats. 

4.5.12 Termini d’inici de les obres 

Amb caràcter general, les obres s’iniciaran en el plaç de 30 dies a partir de la data 

d’adjudicació. El Contractista deurà comunicar-ho per escrit a la Direcció de les mateixes. 

4.5.13 Ritme d’execució dels treballs 

a) Una vegada fixat per la Direcció Facultativa l’ordre d’execució de les diferents parts de 

l’obra, o proposta pel Contractista i aprovades per aquesta, deuran iniciar-se en el plaç 

assenyalat en l’article anterior. 

b) Des de l’inici de l’obra fins el termini fixat per al seu acabament, deurà desenvolupar-

se de manera que les unitats d’obra executades en cada moment siguin sensiblement 

proporcionals al temps transcorregut amb respecte al número total d’unitats 

projectades i al termini abans mencionat. 

c) L’incompliment del que disposa el paràgraf anterior, donarà lloc a la imposició d’una 

multa al Contractista i, en cas de reincidència, es procedirà a la rescissió del contracte. 

A més, si al seu parer fos necessari o convenient per a la total coordinació de les 

treballs, la Direcció Facultativa podrà autoritzar una alteració del ritme establert. 

Aquesta multa consistirà en una retenció equivalent al 10% de l’import diferencial entre obra 

programada i obra realitzada, i que es descomptarà de la certificació real corresponent. 

Aquesta quantitat restarà acumulada i, en conseqüència, s’anul·larà en el moment en que 

l’obra executada s’ajusti al programa. 
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4.5.14 Mesures d’obres i seguretat 

El Contractista queda obligat a adoptar totes les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a 

la bona i segura marxa del treballs. 

S’atendrà a les disposicions vigents sobre la seguretat e higiene al treball, tant en lo referent al 

personal de l’obra com a tercers. 

S’establirà la senyalització necessària, tan durant el desenvolupament de les obres com durant 

la seva explotació, fent referència, bé dels perills existents o de les limitacions d’estructures.  

Per això s’utilitzaran, quan existeixin, les corresponents senyals establertes pel Ministeri 

d’Obres Públiques i, en el seu defecte, per altres Departaments Nacionals i Organismes 

Internacionals. 

Haurà d’observar tot el que dicti la Direcció Facultativa encaminat a garantitzar que s’evitin 

accidents i a la bona marxa de les obres. 

En tot cas, el Constructor serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les 

obres, de tots els accidents o prejudicis que pugui patir el seu personal o causar aquest a altre 

personal o Entitat, assumint en conseqüència aquell totes les responsabilitats annexes al 

compliment de la Llei sobre accidents de treball de 30 de Gener del 1.900 i disposicions 

posteriors. Serà obligació del Constructor la contractació d’una assegurança de risc per 

incapacitat permanent o mort dels seus obrers, en la Caixa Nacional d’Assegurances 

d’Accidents de Treball, reformat pel Decret del Ministeri de Treball de data 18 de Juny de 

1.942. 

4.5.15 Responsabilitats del contractista 

L’empresa contractista assumirà en tot cas les següents responsabilitats: 

a) Per danys a persones, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les obres, del 

seu personal o els seus vehicles, utillatge i materials que s’utilitzin. 

b) Per incompliment de les obligacions laborals, accidents de treball, incompliment de les 

Lleis Socials, i molt especialment del Reglament de Seguretat e Higiene en el Treball, 
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en quan es refereix al personal utilitzat directa o indirectament per al compliment 

d’aquest contracte. 

c) De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificació aprovada dels mateixos i de la 

correcta aplicació dels mètodes de treball. 

d) Davant les respectives autoritats de l’Estat, Província o Municipi o altres Organismes, 

per incompliment de les disposicions emanades pels mateixos. 

4.5.16 Contractes, accidents de treball i protecció a la indústria nacional 

L’Adjudicatari queda obligat al compliment del que estableix la Llei sobre el Contracte de 

Treball, Reglamentacions de Treball, Disposicions Reguladores dels Subsidis i Assegurança 

Social que estiguin vigents, segons la seva disposició final primera i els Reglaments i 

Disposicions que es dictin per a la seva aplicació o en qualsevol altre classe de normes legals 

sobre la matèria que successivament promulguin. 

Anàlogament, es obligació del Contractista el compliment de totes les disposicions dictades 

fins a la data o que es dictin fins a l’inici de les obres o durant el desenvolupament de les 

mateixes. 

4.5.17 Assegurança de Responsabilitat Civil 

El Contractista, abans d’iniciar l’execució de les obres , deurà contractar al seu càrrec 

l’assegurança contra tot mal, pèrdua o lesió que pugui produir-se a qualsevol dels béns o 

personal per a l’execució de les obres o en compliment del contracte, com a reserva 

exceptuada de les compensacions o danys i prejudicis en lo referent a: 

a) En cas d’ocupació permanent dels terrenys per les obres o qualsevol part de les 

mateixes. 

b) El dret de l’Administració a construir les obres o qualsevol part de les mateixes sobre, 

dintre o mitjançant tercers. 

c) Els serveis temporal o permanent, en lo referent a drets de llum, aire, pas, aigua, etc., 

que sigui resultat inevitable de la construcció de les obres d’acord amb el contracte. 

4.5.18 Rescissió del contracte 

La rescissió del contracte es regirà per les disposicions vigents. 



PROJECTE D’AMPLIACIÓ I ACONDICIONAMENT D’UNA NAU INDUSTRIAL PLEC DE CONDICIONS 

107 

 

En els casos en que es porti a l’efecte, sota cap concepte podrà el Contractista retirar dels 

entorns  de les obres cap peça o element del material d’instal·lacions, donat que la Propietat 

podrà optar per retenir-lo, indicant al Contractista allò que desitgi adquirir, bé prèvia valoració 

per pèrits o bé per conveni amb el Contractista; aquest deurà retirar la resta en el termini de  3 

mesos, entenent com a abonat el que no es retiri en el mencionat termini. 

4.5.19 Relacions valorades i certificacions 

Exceptuant les diferents condicions expressades en el document del contracte, les obres es 

valoraran mitjançant certificacions mensuals a bon compte. 

Abans del dia 10 de cada mes, es completarà la relació valorada de les obres  executades en el 

mes anterior, que servirà de base per a expedir la certificació corresponent, que signada per la 

Direcció Facultativa s’entregarà a la Propietat. 

El pagament d’aquestes certificacions s’efectuarà en la forma que determinin les condicions 

econòmiques del contracte. 

4.5.20 Revisió dels preus 

A aquestes obres els hi seran d’aplicació el Decret Llei 3.650/1.970 de 10 de Desembre de 

1.970, amb les formules de revisió que s’indiquen en el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars que es fixin per a l’adjudicació de les obres, sempre que el termini d’execució sigui 

superior a 1 any. 

4.5.21 Normes per a les recepcions 

Les recepcions provisionals i definitives de les obres, es realitzaran segons les normes vigents 

que tenen establertes l’Administració i, en particular, el que estableix la Llei de Contractació de 

l’Estat. 

4.5.22 Proves per a les recepcions 

A més de les esmentades en el present Plec per a les diferents unitats d’obra, es realitzaran les 

proves que cregui necessàries la Direcció a fi de poder efectuar la recepció. 
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4.5.23 Terminis d’execució de les obres 

Començarà a comptar des del dia següent al de la signatura de l’acte de comprovació del 

replanteig, excepte que es faci constar en contrari, però sense poder  excedir  1 mes des de 

l’esmentada data de la signatura de l’acta. 

4.5.24 Termini de grantia 

El termini de garantia que ha d’estar entre la recepció provisional i la definitiva de les obres 

serà d’un any, sempre que en contracte u altre element contractual no es disposi el contrari. 

Les regles generals que durant l’esmentat termini s’hagin observat venen prescrites en l’article 

171 i següents del Reglament de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives 

Generals. 

4.5.25 Termini per a la liquidació 

La liquidació provisional i definitiva haurà de quedar efectuada en el termini de 3 mesos 

comptats des de la recepció provisional i definitiva, respectivament, essent a càrrec del 

Contractista totes les despeses que originin la presa de dades de camp, locomoció, despeses 

de gabinet, etc. 

4.5.26 Despeses a càrrec del contractista 

Serà  obligació del Contractista abonar totes les despeses d’anuncis, escriptures i altres que 

origini l’adjudicació i la formalització del Contracte, els Impostos dels Valors Afegits, així com 

les despeses de replanteig, assaigs, llicències, permisos, arbitris, indicadors provisionals, 

inspecció, direcció i investigació tècnica i  econòmica, vigilància, redaccions de projecte, 

modificacions i liquidació. 

4.5.27 Plànols d’instal·lacions afectades 

Com sigui que durant la construcció d’aquest tipus d’obres es corrent que es trobin serveis o 

instal·lacions dels quals no es coneix l’existència en el subsòl, es convenient que quedi 

constància de les mateixes. Per això queda obligat el Contractista a presentar plànols en els 

que es detallin totes les instal·lacions i serveis trobats, tant en estat d’ús com sense utilització, 

coneguts o no prèviament, com la situació primitiva i aquella en que quedi després la 
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modificació, si hagués sigut efectuada, indicant totes les característiques possibles, sense 

oblidar l’Entitat propietària de la instal·lació. 

 


