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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES. 

1.1. Disposicions Generals 

Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les 

recepcions d'edificis i obres annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules 

Particulars per a contractes amb l'Administració Pública  

corresponent, segons el que es disposa en la Llei 30/2007, de Contractes del Sector 

Públic (LCSP). 

1.2. Disposicions Facultatives 

1.2.1. Definició i atribucions dels agents de l'edificació 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per 

la Llei 38/99 d'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.). 

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que 

intervenen en el procés de l'edificació. Les seves obligacions queden 

determinades pel disposat en la L.O.E. i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel 

contracte que origina la seva intervenció. 

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden 

recollides en el capítol III "Agents de l'edificació", considerant-se: 

1. El Promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament 

decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres 

d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers 

sota qualsevol títol. 

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió 

necessària per a portar a terme l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els 

costos necessaris. 

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de 

societats cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen 

la gestió econòmica de l'edificació. 

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de 

contractes de les Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la 
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legislació de contractes de les Administracions públiques i, en el que no està 

contemplat en la mateixa, per les disposicions de la L.O.E. 

2. El Projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 

urbanística corresponent, redacta el projecte. 

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres 

tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest. 

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres 

documents tècnics segons el previst en l'apartat 2 de l'article 4 de la L.O.E., cada 

projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 

3. El Constructor o Contractista 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromís 

d'executar amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les 

mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM 

RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL 

CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE 

REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES. 

4. El Director d'Obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de 

l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat 

amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions 

preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva 

adequació per fi proposat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 

Director d'Obra. 

5. El Director de l'Execució de l'Obra 

És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de 

dirigir l'Execució Material de l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la 

construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit 
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indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat per 

l'Arquitecte, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells 

aclariments, reparacions o documents  complementaris que, dintre de la seva 

competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera 

solvent l'execució de les mateixes. 

6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar 

assistència tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de 

l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa 

aplicable. 

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a 

atorgar assistència tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels 

materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació. 

7. Els subministradors de productes 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de 

magatzems, importadors o venedors de productes de construcció. S'entén per 

producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en 

una obra, incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les 

mateixes, tant acabades com en procés d'execució. 

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra segons Llei 38/99 (L.O.E.) 

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut segons RD 1627/97 

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria 

descriptiva del projecte. 

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus segons RD 105/08. 

La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de 

Gestió de Residus de Construcció i Demolició. 

1.2.5. La Direcció facultativa 

En correspondència amb la L.O.E., la Direcció facultativa està composta per la direcció 

d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la Direcció facultativa 
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s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, 

en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint 

el procés de construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic 

participant. 

1.2.6. Visites facultatives 

Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels 

membres que componen la Direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites 

dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en funció dels 

requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic 

a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. 

Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents ésser o no 

coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada 

moment i de la comesa exigible a cadascú. 

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents 

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes en els 

articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16, del capítol III de la L.O.E. i altra legislació 

aplicable. 

1. El Promotor 

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, 

així com autoritzar al Director d'Obra, al Director de l'Execució de l'Obra i al 

Contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a 

bon terme el projectat. 

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional 

necessària, que garanteixin el compliment de les condicions legalment exigibles per a 

realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis 

estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels 

requisits bàsics estipulats per als edificis. 

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions 

administratives procedents que, de conformitat amb la normativa aplicable, comporta 
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la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn immediat, la 

realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels 

interessos dels usuaris finals, en les condicions legalment establertes, assumint la 

responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes propis com 

per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades 

a aquest efecte, que cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici 

l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat 

estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals 

en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest 

efecte. 

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi 

Bàsic, si escau, igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que 

correspongui, tot això segons l'establert en el RD 1627/97, de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les obres de 

construcció. 

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent 

constar l'acceptació de les obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que 

haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment 

exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les 

deficiències i s'haurà de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els 

defectes observats. 

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté 

el manual d'ús i manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o 

qualsevol altre document exigible per les Administracions competents. 

2. El Projectista 

Redactar el projecte per encàrrec del Promotor, amb subjecció a la normativa 

urbanística i tècnica en vigor i contenint la documentació necessària per a tramitar tant 

la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic com per a ser 

interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al Promotor les còpies 

autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi professional. 
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Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit 

suficient i calcular els elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i 

l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres de màquines, de 

comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits 

de ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells 

elements necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i 

especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests 

d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà 

de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte complementari a l'Arquitecte 

abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 

Acordar amb el Promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics 

professionals. 

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb 

els projectes parcials exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui 

necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que 

haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i 

subscrits per persona física. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres 

tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb les competències 

de l'Arquitecte i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació 

vigent en els quals és legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació 

expressa de l'Arquitecte i previ acord amb el Promotor, podent exigir la compensació 

econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si 

s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, 

documents o plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic. 

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com 

dels càlculs de qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del 

projecte i qualsevol dels seus documents complementaris. 

3. El Constructor o Contractista 

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les 

condicions legalment exigibles per a actuar com constructor. 
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Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord 

al corresponent Pla d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels 

mitjans auxiliars necessaris. 

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el 

qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en 

l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquests 

plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de  prevenció 

proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar 

disminució dels nivells de protecció prevists en l'estudi o estudi bàsic. 

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual 

inclourà el Pla de Seguretat i Salut al que es refereix l'article 7 del RD 1627/97 de 24 

d'octubre. 

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de 

Prevenció de Riscos laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, 

redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i 

permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans 

necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir 

les ordres efectuades pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase 

d'Execució de l'obra.  

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant 

les activitats dels treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots 

aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o 

generals, per no estar en les condicions adequades. 

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del 

Projecte d'Execució com dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de 

Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de 

l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents. 

Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant 

les obres amb subjecció al Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat 

prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions de l'Arquitecte Director d'Obra i 

del Director de l'Execució Material de l'Obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el 

projecte. 
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Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, 

que té l'obligació de conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels 

materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin específicament 

ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, 

ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques 

dels subcontractistes. 

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, 

disposant del nombre adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a 

cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a aquest efecte, 

procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que 

permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint 

amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos. 

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï 

les actuacions pertinents per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense 

interrupció, programant-les de manera coordinada amb l'Arquitecte Tècnic o 

Aparellador, Director d'Execució Material de l'Obra. 

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, 

que haurien de transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com 

respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors subordinats, 

exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de 

totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades. 

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements 

constructius, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 

prescripció facultativa del Director de l'Execució de l'obra els subministraments de 

material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible 

o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la 

Direcció facultativa la informació que necessiti per a complir adequadament la seva 

comesa. 

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en 

l'obra, per a efectuar adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar 

amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements constructius que 

componen l'edifici una vegada finalitzat. 
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Posar a la disposició de l'Arquitecte Tècnic o Aparellador els mitjans auxiliars i 

personal necessari per a efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, 

recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, 

assajos i altres actuacions necessàries. 

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa. 

Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar 

posteriorment i una vegada finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com 

la de recepció final. 

Facilitar als Arquitectes Directors d'Obra les dades necessàries per a l'elaboració de la 

documentació final d'obra executada. 

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en l'Article 19 de la Llei d'Ordenació 

de l'Edificació i que, en funció de la seva naturalesa, arriben a 

períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 anys 

(danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a 

l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o estructura que comprometin 

directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 

4. El Director d'Obra 

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació 

tècnica, econòmica i estètica als agents que intervenen en el procés constructiu. 

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament 

en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant explicacions immediates al Promotor. 

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols  complementaris que 

es precisin per a l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única 

la redacció d'aquelles modificacions o aclariments directament relacionats amb 

l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques 

geotècniques del terreny; el càlcul o re-càlcul del dimensionament i armat de tots i 

cadascun dels elements principals i complementaris de la fonamentació i de 

l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribució 

d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, 

així com la modificació dels materials previstos. 
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Assessorar al Director de l'Execució de l'Obra en aquells aclariments i dubtes que 

poguessin esdevenir per al correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les 

interpretacions de les especificacions de projecte. 

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a 

assegurar la correcta interpretació i execució del projecte, així com impartir les 

solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i 

Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la 

correcta interpretació de tot el que està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els 

aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així 

com signar el vistiplau de les certificacions parcials referides al percentatge d'obra 

efectuada i, si escau i a instàncies del Promotor, la supervisió de la documentació que 

se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva 

liquidació final, tot això amb els visats que si escau fossin preceptius. 

Informar puntualment al Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons 

tècniques o normatives, comporten una variació del construït pel que fa al projecte 

bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i 

els destinataris finals dels habitatges. 

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i 

escrita del projecte executat, incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els 

tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran 

obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de 

les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i realment executades, 

sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats. 

 

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació 

identificativa dels agents que han intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els 

subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de 

les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part 

constituent del Llibre de l'Edifici i el Promotor haurà de lliurar una còpia completa als 

usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es 

materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat 
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de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la 

resta de propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que 

consten en la citada documentació. 

A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte Director d'Obra, 

expressades en els articles precedents, és missió específica seva la direcció 

mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius 

generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels 

Arquitectes Directors d'Obra en la seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta 

greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les 

persones que en ella treballen, podrà recusar al Contractista i/o acudir a les autoritats 

judicials, sent responsable el Contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

5. El Director de l'Execució de l'Obra 

Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, segons s'estableix en l'Article 13 de la 

LOE i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions 

que s'assenyalen a continuació. 

La direcció immediata de l'Obra. 

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació 

definitiva, de tots els productes i materials subministrats necessaris per a l'execució de 

l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les determinacions del projecte i a les 

normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos 

en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de 

proves i assajos que fossin necessaris. 

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i 

dels plànols del Projecte, així com, si escau, amb les instruccions 

complementàries necessàries que recaptés del Director d'Obra.  

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, 

requerint els aclariments a l'Arquitecte o Arquitectes Directors d'Obra que fossin 

necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el Contractista 

principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, 

exigint la presentació dels oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 
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Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 

instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a tots els elements de fonamentació i 

estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions 

concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica 

homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i 

doblegat de barres. 

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats 

per la Instrucció del Formigó vigent i d'aplicació. 

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat 

traçat i replanteig amb acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de 

totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals d'elements, a la 

seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se 

entre ells, tant en horitzontal com en vertical. 

Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu 

correcte i complet entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució 

material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis dels 

materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació. 

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a 

complir eficaçment la deguda supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves 

fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les ordres 

precises d'execució al Contractista i, si escau, als subcontractistes. 

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que 

considerés oportú ressenyar per a la correcta execució material de les obres. 

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament 

efectuades i l'adequació del realment executat a l'ordenat prèviament. 

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes 

d'evacuació i el seu dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a 

les especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials, coordinant 

aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents. 

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer 

constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata 

als Arquitectes Directors d'Obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a la 

seva plena efectivitat, i al Promotor. 
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Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a 

l'especificat per la normativa vigent, en la comesa de la qual i obligacions té 

legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i 

degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, 

assajos i altres actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les proves 

d'estanqueïtat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves 

impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 

Informar amb promptitud als Arquitectes Directors d'Obra dels resultats dels Assajos 

de Control conforme es vagi tenint coneixement dels mateixos, 

proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos. 

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives 

a les unitats d'obra realment executades, amb els visats que si escau fossin 

preceptius. 

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe 

d'unió entre aquests, el Contractista, els Subcontractistes i el personal de l'obra. 

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als 

resultats del Control de Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions 

d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la 

fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanqueïtat i vessament de cobertes i 

de façanes, a les verificacions del funcionament de les instal·lacions de sanejament i 

desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de 

Qualitat. 

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva 

conformitat a la correcta execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva 

dels assajos i proves realitzades. 

Si es fes cas omís de les ordres efectuades per l'Arquitecte Tècnic, Director de 

l'Execució de les Obres, es considerés com falta greu i, en cas que, al seu judici, 

l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, 

podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les 

conseqüències legals i econòmiques. 

6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de 

l'encàrrec i, en tot cas, al director de l'execució de les obres. 
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Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar 

adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la 

corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb 

competència en la matèria. 

 

7. Els subministradors de productes 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la 

comanda, responent del seu origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les 

exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable. 

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes 

subministrats, així com les garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió 

en la documentació de l'obra executada. 

8. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un 

adequat ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de 

l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis 

o de part dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment 

contingudes en la documentació de l'obra executada. 

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

D'acord a l'Article 7 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, 

el projecte amb la incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, 

serà facilitat al promotor pel director d'Obra per a la formalització dels corresponents 

tràmits administratius. 

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació 

identificativa dels agents que han intervingut durant el procés d'edificació així com la 

relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de 

conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que  constituirà el Llibre 

de l'Edifici, serà lliurada als usuaris finals de l'edifici. 
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9. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un 

adequat ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de 

l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis 

o de part dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment 

contingudes en la documentació de l'obra executada. 

1.3. Disposicions Econòmiques 

Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a 

contractes amb l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la 

Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

2.1 Prescripcions sobre els materials. 

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del Director de l'Execució de l'Obra per al 

control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a 

l'obra d'acord amb l'especificat en l'article 7.2. del CTE, en el present projecte 

s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de  complir els productes, 

equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que 

sobre ells s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Així 

mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells 

estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del 

Plec. Tindran preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que 

estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, 

emès per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà 

segons l'article 7.2. del CTE: 

 El control de la documentació dels subministraments, realitzat d'acord amb      

l'article 7.2.1. 

 El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat, 

segons l'article 7.2.2. 

 El control mitjançant assajos, conforme a l'article 7.2.3. 

Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligació de comunicar als 

subministradors de productes les qualitats que s'exigeixen per als distints materials, 

aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti l'aprovació del 

Director d'Execució de l'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de 

qualitat de l'obra. 

El Contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les 

condicions exigides, independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi 

per a l'acceptació dels mateixos. 

El Contractista notificarà al Director d'Execució de l'Obra, amb suficient antelació, la 

procedència dels materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el 

Director d'Execució de l'Obra, les mostres i dades necessàries per a decidir sobre la 

seva acceptació. 
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Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execució de l'Obra abans de la seva 

ocupació en obra, sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es 

podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de col·locats en obra, 

aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, 

sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les 

despeses que això ocasionés seran a càrrec del Contractista. 

El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva 

responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta 

dels mateixos, sent els oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no 

extingint-se la responsabilitat contractual del Contractista a aquests efectes fins a la 

recepció definitiva de l'obra. 

2.1.1 Garanties de qualitat (Marcat CE)  

El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la 

seva incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d'edificació ienginyeria civil 

que tinguin incidència sobre els següents requisits essencials: 

 Resistència mecànica i estabilitat. 

 Seguretat en cas d’incendi. 

 Higiene, salut i medi ambient. 

 Seguretat d’utilització. 

 Protecció contra el soroll. 

 Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

 Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions 

tècniques relacionades amb los requisits essencials continguts en les Normes 

Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat 

Tècnica Europeu). 

 Que s’ha complit el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la 

corresponent Decisió de la Comissió Europea. 

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l’Administració competent en 

matèria d’indústria la que s’asseguri de la correcta utilització del marcat CE. 

És obligació del Director de l’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren 

en l’obra estan afectats per compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, 
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si es compleixen les condicions establertes en el Real Decret 1630/1992 pel qual es 

transposa al nostre ordenament legal la Directiva de Productes de Construcció 

89/106/CEE. 

El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació 

complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

 En el producte pròpiament dit. 

 En una etiqueta adherida al mateix. 

 En el seu envàs o embalatge. 

 En la documentació comercial que l’acompanya. 

Les lletres del símbol CE es realitzen segons el dibuix adjunt i han de tenir una 

dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

A més del símbol CE han d’estar situades en una de les quatre possibles localitzacions 

una sèrie d’inscripcions complementàries, el contingut específic de les quals es 

determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada família de productes, 

entre les que s’inclouen: 

 El nombre d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi). 

 El nom comercial o marca distintiva del fabricant. 

 La direcció del fabricant 

 El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 

 Les dues últimes xifres de l’any en el qual s’ha estampat el marcat en el 

producte 

 El nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
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 El nombre de la norma harmonitzada i en cas de veure’s afectada per diverses 

els nombres de totes elles. 

 La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada. 

 Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte 

atenent les seves especificacions tècniques. 

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus 

de lletra, color o composició especial, havent de complir únicament les característiques 

remarcades anteriorment per símbol. 

Exemple de marcat CE: 

 

 

Símbol 

0123 
Nº d’organisme notificat 

Empresa 
Nombre de fabricant 

Direcció registrada 
Direcció de fabricant 

Fàbrica 
Nombre de la fàbrica 

Any 
Dos últimes xifres de l’any 

0123-CPD-0456 
Nº del certificat de conformitat CE 

EN 197-1 
Norma harmonitzada 

CEM I 42,5 R 
Designació normalitzada 

Límit de clorurs (%) 
Límit de pèrdues per calcinació de cendres (%) 
Nomenclatura normalitzada d’additius 

Informació addicional 

 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d’elles presenti 

l’esment “Prestació no determinada” (PND). 

L’opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té 

requisits legals per a una determinada característica i el fabricant no desitja facilitat el 

valor d’aquesta característica. 
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2.1.2 Formigons 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL 

1. Condicions de subministrament: 

 El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a 

aconseguir que les masses arribin al lloc de lliurament en les condicions 

estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que 

posseïen acabades de pastar. 

 Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en 

pastadores mòbils, el volum de formigó transportat no haurà d'excedir del 80% 

del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en 

pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del 

tambor. 

 Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter 

endurit, per a això es netejaran curosament abans de procedir a la càrrega 

d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de presentar 

desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que 

puguin afectar a l'homogeneïtat del formigó. 

 El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o 

en equips amb o sense agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies 

llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del formigó 

durant el transport i la descàrrega. 

 

2. Recepció i control 

Documentació del subministraments: 

Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, 

qualsevol document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, 

si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents 

documents: 

a) Abans del subministrament: 

 Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament. 

 Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert 

en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
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b) Durant el subministrament: 

Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les 

instal·lacions d'obra, anirà acompanyada d'una fulla de subministrament que estarà 

en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i en la qualhaurien de figurar, 

com a mínim, les següents dades: 

 Nom de la central de fabricació de formigó. 

 Nombre de sèrie del full de subministrament. 

 Data d'entrega. 

 Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 

 Especificació del formigó. 

- En cas que el formigó es designi per propietats: 

 Designació. 

 Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb 

una tolerància de ±15 kg. 

 Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

- En cas que el formigó es designi per dosificació: 

 Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 

 Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

 Tipus d'ambient. 

- Tipus, classe i marca del ciment. 

- Consistència. 

- Grandària màxima de l'àrid. 

- Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no 

conté. 

- Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués 

i, en cas contrari, indicació expressa que no conté. 

 Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 

 Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de 

formigó fresc. 

 Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que 

procedeixi a la descàrrega. 

 Hora límit d'ús per al formigó. 

c) Després del subministrament: 

 El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb 

poder de representació suficient. 
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Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció 

Facultativa, una còpia compulsada per persona física dels certificats que avalin que els 

productes que se subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 

 Identificació de l'entitat certificadora. 

 Logotip del distintiu de qualitat. 

 Identificació del fabricant. 

 Abast del certificat. 

 Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 

 Nombre de certificat. 

 Data d’expedició del certificat. 

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 

realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es 

realitzin d'una manera contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les 

degudes precaucions per a evitar la disgregació de la barreja. 

4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la 

col·locació del formigó, no ha de ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota 

condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el temps límit haurà de 

ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del 

formigó, augmentin el temps d'enduriment 

a) Formigonat en temps fred: 

 La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el 

motlle o encofrat, no serà inferior a 5°C. 

 Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la 

temperatura de les quals sigui inferior a zero graus centígrads. 

 En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre 

de les quaranta-vuit hores següents, pugui descendir la temperatura 

ambienti per sota de zero graus centígrads. 
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 En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en tempsde 

gelades, s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir que, durant 

l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran 

deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments 

permanents apreciables de les característiques resistents del material. 

b) Formigonat en temps calorós: 

 Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se 

 suspendrà el formigonat, tret que, prèvia autorització expressa de la 

Direcció 

 d'Obra, s'adoptin mesures especials. 

 

2.1.3 Acers per a formigó armat 

ACERS CORRUGATS 

1. Condicions de subministrament 

Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de 

l'atmosfera ambiental. 

2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, 

qualsevol document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, 

si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents 

documents: 

a) Abans del subministrament: 

 Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament. 

 Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig 

que garanteixin el compliment de les següents característiques: 

- Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant. 

- Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat. 

- Aptitud al doblegat simple. 

- Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat 

haurien de complir els requisits dels assajos de fatiga i deformació 

alternativa. 
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- Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les 

característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga, 

presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el qual 

constarà, almenys: 

- Marca comercial de l'acer. 

- Forma de subministrament: barra o rotllo. 

- Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques 

dels ressalts. 

- Composició química. 

 En la documentació, a més, constarà: 

- El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori 

públic, declaració d'estar acreditat per a l'assaig referit. 

-     Data d’emissió del certificat. 

b) Durant el subministrament: 

 Les fulles de subministrament de cada partida o remesa. 

 Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del 

sistema d'identificació de l'acer que hagi emprat el fabricant. 

 La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus 

d'acer mitjançant engrandiments o omissions de corrugues o gràfiles. A 

més, les barres corrugades haurien de dur gravades les marques 

d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant. 

 En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o 

procedeixi d'operacions de redreçat prèvies al seu subministrament, haurà 

d'indicar-se explícitament en la corresponent fulla de subministrament. 

 En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques 

de l'acer, es precisi de procediments especials per al procés de soldadura, 

el fabricant haurà d'indicar-los. 

c) Després del subministrament: 

El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder 

de representació suficient. 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció 

Facultativa, una còpia compulsada per persona física dels certificats que avalin que els 
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productes que se subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 

 Identificació de l'entitat certificadora. 

 Logotip del distintiu de qualitat. 

 Identificació del fabricant. 

 Abast del certificat. 

 Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 

 Nombre de certificat. 

 Data d'expedició del certificat. 

Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del 

nivell de garantia del distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si la documentació aportada és suficient 

per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, quines comprovacions han 

d'efectuar-se. 

Assajos: 

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material 

es realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

 En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus 

resultats acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de 

confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la 

mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs. 

 Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la 

seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa. 

3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

 Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra 

la pluja i de l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva 

ocupació, és conservessin en obra, curosament classificades segons els seus 

tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària 

traçabilitat. 

 Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període 

d'emmagatzematge en obra, s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la 

finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera 

capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la 
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seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació 

superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins 

llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la 

mostra. 

 En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar 

exemptes de substàncies estranyes en la seva superfície tals com grassa, oli, 

pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona 

conservació o la seva adherència. 

 L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar 

d'unes instal·lacions que permetin desenvolupar, almenys, les següents 

activitats: 

- Emmagatzematge dels productes d'acer emprats. 

- Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en 

rotllo. 

-     Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas. 

4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

 Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions 

relatives als espessors de recobriment. 

 Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures 

amb altres metalls de molt diferent potencial galvànic. 

 Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) 

que continguin ions desapassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en 

proporcions superiors a les establertes. 

2.1.4. Acers per a estructures metàl·liques 

ACERS EN PERFILS LAMINATS 

1. Condicions de subministrament 

 Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es 

produeixin deformacions permanents i els danys superficials siguin mínims. Els 

components han d'estar protegits contra possibles danys en els punts de bragat 

(per on se subjecten per a hissar-los). 

 Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del 

muntatge han d'estar apilats per sobre del terreny i sense contacte directe amb 

aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació d'aigua. Els components han de 
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mantenir-se nets i col·locats de manera que s'evitin les deformacions 

permanents. 

2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

a) Per als productes plans: 

 Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels 

tipus S235, S275 i S355 de grau JR queda a elecció del fabricant. 

 Si en la comanda es sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar: 

- Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics). 

- El tipus de document de la inspecció. 

b) Per als productes llargs: 

 Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels 

tipus S235, S275 i S355 de grau JR queda a elecció del fabricant. 

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 

realitza segons la normativa vigent. 

3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

 Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o 

d'una manera tal que poguessin haver sofert una deterioració important, 

haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a assegurar-se que 

segueixen complint amb la norma de producte corresponent. Els productes 

d'acer resistents a la corrosió atmosfèrica poden requerir un regalim lleuger 

abans de la seva ocupació per a proporcionar-los una base uniforme per a 

l'exposició a la intempèrie. 

 El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les 

instruccions del seu fabricant, quan es disposi d'aquestes. 

 

4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada 

pel seu fabricant. 
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2.1.5 Terres de fusta 

TERRES DE FUSTA 

1. Condicions de subministrament 

Les taules s'han de subministrar en paquets que les protegeixin dels canvis d'humitat i 

de les agressions mecàniques. 

2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

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

els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 

conformitat. 

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 

realitza segons la normativa vigent. 

3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

 L'emmagatzematge es realitzarà en el seu embalatge. 

 Es mantindran a llocs coberts, secs i ben ventilats. 

 S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes, en piles d'un metre com a 

màxim, de manera que no es deformin. 

4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

 Els taulers de terres flotants no s'han de col·locar fins que els treballs humits 

hagin acabat i l'edifici estigui sec. 

 Els terres flotants s'han de protegir en front d'esquitxades. 

 Les canonades d'aigua freda i calenta incloses en el sistema s'han d'aïllar 

tèrmicament. 

 Per a la col·locació del terra de fusta, es partirà d'una base anivellada i neta, 

amb un grau d'humitat adequat per a la seva instal·lació. Si es tracta d'una 

rehabilitació, pot deixar-se el paviment anterior. 
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2.2 Prescripcions quant a l’Execució per Unitat d’Obra 

Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra 

s'organitzen en els següents apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 

PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 

UNITAT D'OBRA. 

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques 

com a químiques, entre els diversos components que componen la unitat de obra, o 

entre el suport i els components. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la 

componen, amb la nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als 

criteris que marca la pròpia normativa. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament 

que després serà comprovat en obra. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 

LES UNITATS D'OBRA. 

Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el Director 

de l'Execució de l'Obra haurà rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, 

en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor del projecte. Serà 

preceptiva l'acceptació prèvia per part del Director de l'Execució de l'Obra de tots els 

materials que constitueixen la unitat d'obra. 

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions 

del suport, les condicions ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el 

seu cas. 
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 DEL SUPORT. 

S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra 

realitzades prèviament, que poden servir de suport a la nova unitat d'obra. 

 AMBIENTALS. 

En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran 

iniciar els treballs d'execució de la unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà 

necessari adoptar una sèrie de mesures protectores. 

 DEL CONTRACTISTA. 

En alguns casos, serà necessària la presentació al Director de l'Execució de l'Obra 

d'una sèrie de documents per part del Contractista, que acreditin la seva 

qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de 

treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió 

d'un Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa 

empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i qualificades, 

reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, 

assegurant a cada moment les condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat 

previst per a cada element constructiu en particular. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés 

d'execució de la unitat d'obra. 

 CONDICIONS D’ACABAMENT. 

En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les quals s'ha de 

finalitzar una determinada unitat d'obra, perquè no interfereixi negativament en el 

procés d'execució de la resta d'unitats. 

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, 

el Contractista retirarà els mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element 

realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres residus 

originats per les operacions realitzades per a executar la unitat d'obra, sent tots ells 
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classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, abocador específic o 

centre d'acollida o transferència. 

PROVES DE SERVEI 

En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a 

realitzar pel propi Contractista o empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba 

inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat 

d'obra, i que és obligatòria la seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es 

troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de Control de Qualitat 

i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està 

inclòs en el preu de la unitat d'obra el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la 

correcta conservació i manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 

ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats 

tots els controls de qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del Director 

d'Execució de l'Obra. 

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, 

d'acord amb les normes que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb 

intervenció del Contractista, entenent que aquest renúncia a tal dret si, avisat 

oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el 

Director d'Execució de l'Obra consigni. 

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els 

mencionats preus s'abonaran per les unitats acabades i executades d'acord amb el 

present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a 

l'Execució per Unitat d'Obra. 

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i 

ocupació dels materials, maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la 
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seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com quantes 

necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com 

indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels 

permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a la reposició de 

servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres 

com per les instal·lacions auxiliars. 

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, 

les operacions descrites en el procés d'execució, els assajos i proves de servei i 

posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, taxes o similars. 

No s'abonarà al Contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els 

plànols o en les modificacions autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà 

abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves dimensions correctes, ni 

l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direcció facultativa per a resoldre 

qualsevol defecte d'execució. 

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 

A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents 

capítols d'obra. 

 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY. 

Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres 

una vegada extretes. Per a això, la forma d'obtenir el volum de terres a transportar, 

serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que procedeixi, en 

funció de les característiques del terreny. 

Volum de farciment en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del 

farciment una vegada finalitzat el procés de compactació. 

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de 

les seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment 

que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions. 

 FONAMENTACIONS. 

Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les 

dimensions de les seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, 

independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb 

majors dimensions. 
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Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de 

les seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment 

que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions. 

 ESTRUCTURES. 

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de 

les seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment 

que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb majors 

dimensions. 

 ESTRUCTURES METÀL·LIQUES. 

Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals 

metàl·lics els pesos nominals que, segons dimensions i tipus d'acer figurin en 

taules. 

2.2.1 Condicionament del terreny 

 

1. Esbrossada i tala d’arbres. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Compren els treballs 

necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, 

plantes, calcinals, brolla, brossa, fustes caigudes, runes, brosses o qualsevol altre 

material existent, fins a una profunditat no menor que l'espessor de la capa de terra 

vegetal, considerant com mínima 25 cm. Inclús transport de la maquinària, retirada 

dels materials excavats i càrrega a camió, sense incloure transport a l'abocador 

autoritzat. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Execució: 

 NTE-ADE. Condicionament del terreny. Desmunts: Explanacions. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 

Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 

LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL SUPORT. 

Inspecció ocular del terreny. Es comprovarà la possible existència de servituds, 

elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que poden 

resultar afectades per les obres a iniciar. 

 DEL CONTRACTISTA. 

Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a 

realitzar, sol·licitarà de les corresponents companyies subministradores la seva 

situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses 

aèries de conducció d'energia elèctrica. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Replanteig previ. Remoció dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició dels 

materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió. 

 CONDICIONS D’ACABAMENT. 

La superfície del terreny quedarà neta i en condicions adequades per a poder realitzar 

el replanteig definitiu de l'obra. 

 COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN 

PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 

especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 

2.2.2 Moviment de terres 

 

1. Excavació d’enceps amb mitjans mecànics. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Excavació de terres a cel obert per formació de rases per fonamentacions fins a una 

profunditat de 4 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins assolir la 

cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de 
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paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels 

materials excavats i càrrega a camió. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Execució: 

 CTE. DB SE-C Seguretat estructural: Fonaments. 

 NTE-ADZ. Condicionament del terreny. Desmunts: Rases i pous. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 

LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL SUPORT. 

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de 

servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a 

iniciar. Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en 

el corresponent estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea 

tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o 

consistència del terreny. Es disposaran punts fixes de referència en llocs que puguin 

veure’s afectats per la excavació, als quals es referiran totes les lectures de cotes de 

nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. Es comprovarà 

l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que poden 

veure’s afectades per les excavacions. 

 DEL CONTRACTISTA. 

Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels 

treballs a realitzar, sol·licitarà de les corresponents companyies s 

subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com 

les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia 

elèctrica. Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació 

suficient, l'inici de les excavacions. En cas de realitzar-se qualsevol tipus 

d’entibació del terreny, presentarà al Director d'Execució de l'obra, per a la 

seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres 

en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases 

horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les 

terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

 CONDICIONS D’ACABAMENT. 

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

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o 

ensorrada per part de les aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes 

per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen inamovibles. En 

tant s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es 

conservaran les entibacions realitzades, que només podran portar-se, total o 

parcialment, prèvia comprovació del Director d'Execució de l'obra i en la forma i 

terminis que aquest dictamini. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 

ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense 

incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari 

per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà 

l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. 

Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que 

s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra. 

 

2. Excavació de pilots amb mitjans mecànics. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Excavació de terres a cel obert per formació de rases per fonamentacions fins a una 

profunditat de 13,8 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins assolir la 

cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de 
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paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels 

materials excavats i càrrega a camió. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Execució: 

 CTE. DB SE-C Seguretat estructural: Fonaments. 

 NTE-ADZ. Condicionament del terreny. Desmunts: Rases i pous. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 

LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL SUPORT. 

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de 

servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a 

iniciar. Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en 

el corresponent estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea 

tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o 

consistència del terreny. Es disposaran punts fixes de referència en llocs que puguin 

veure’s afectats per la excavació, als quals es referiran totes les lectures de cotes de 

nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. Es comprovarà 

l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que poden 

veure’s afectades per les excavacions. 

 DEL CONTRACTISTA. 

Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels 

treballs a realitzar, sol·licitarà de les corresponents companyies s 

subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com 

les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia 

elèctrica. Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació 

suficient, l'inici de les excavacions. En cas de realitzar-se qualsevol tipus 

d’entibació del terreny, presentarà al Director d'Execució de l'obra, per a la 

seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres 

en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases 

horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les 

terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

 CONDICIONS D’ACABAMENT. 

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

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o 

ensorrada per part de les aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes 

per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen inamovibles. En 

tant s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es 

conservaran les entibacions realitzades, que només podran portar-se, total o 

parcialment, prèvia comprovació del Director d'Execució de l'obra i en la forma i 

terminis que aquest dictamini. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 

ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense 

incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari 

per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà 

l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. 

Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que 

s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra. 

2.2.3 Fonamentació 

 

1. Capa de formigó de neteja HL-150/B20 de 10 cm d’espessor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, de 10 

cm d'espessor, mitjançant l'abocament amb cubilot de formigó HL-150/B/20 fabricat en 

central, en el fons de l'excavació prèviament realitzada. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

 Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

Execució: 

 CTE. DB SE-C Seguretat estructural: Fonaments. 

 CTE. DB HS Salubritat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 

LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL SUPORT. 

Es comprovarà, visualment o mitjançant les proves que es considerin oportunes, que 

el terreny de suport d'aquesta es correspon amb les previsions del Projecte. El resultat 

de tal inspecció, definint la profunditat de la fonamentació de cadascun dels suports de 

l'obra, la seva forma i dimensions, i el tipus i consistència del terreny, s'incorporarà a la 

documentació final d'obra. En particular, s'ha de comprovar que el nivell de suport de 

la fonamentació s'ajusta al previst i, apreciablement, l'estratigrafia coincideix amb 

l'estimada en l'estudi geotècnic; que el nivell freàtic i les condicions hidrogeològiques 

s'ajusten a les previstes; que el terreny presenta, apreciablement, una resistència i una 

humitat similars a la suposada en l'estudi geotècnic; que no es detecten defectes 

evidents tals com coves, falles, galeries, pous, etc. I, finalment, que no es detecten 

corrents subterrànies que puguin produir soscavació o arrossegaments. Una vegada 

realitzades aquestes comprovacions, es confirmarà l'existència dels elements enterrats 

de la instal·lació de posta a terra, i que el plànol de suport del terreny és horitzontal i 

presenta una superfície neta.  

 AMBIENTALS. 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent 

excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 

hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 
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 DEL CONTRACTISTA. 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs 

de les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no 

podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per 

escrit del Director d'Execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del 

formigó. Coronació i enrasat del formigó. 

 CONDICIONS D’ACABAMENT. 

La superfície quedarà horitzontal i plana. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 

ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de Projecte, entre 

cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 

 

2. Encep de formigó armat HA-25/B/20/IIa, acer UNE-EN 10080 B 400 S. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 

PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 

UNITAT D'OBRA. 

Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies 

agressives, es triarà el ciment adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu 

dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de les armadures. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Formació de sabata de fonamentació de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricaten 

central i abocada amb cubilot, amb una quantia aproximada d'acer UNE-EN 10080 B 

400 S. També p/p d'armadures d'espera del suport. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
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 Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

Execució: 

 CTE. DB SE-C Seguretat estructural: Fonaments. 

 NTE-CSZ. Fonamentacions superficials: Sabates. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 

LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL SUPORT. 

Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol 

de suport horitzontal i una superfície neta. 

 AMBIENTALS. 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent 

excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 

hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

 DEL CONTRACTISTA. 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs 

de les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no 

podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per 

escrit del Director d'Execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es 

recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. 

Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasat de fonaments. Curat del 

formigó. 
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 CONDICIONS D’ACABAMENT. 

El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La 

superfície quedarà sense imperfeccions. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 

Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 

ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares 

interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 

 

2.2.4 Estructura metàl·lica 

 

1. Plaques d’acer corten S 355 JWP de gruix 20mm oxitallades i soldades. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 

RODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 

UNITAT D'OBRA. 

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Subministrament d'acer corten  UNE-EN 10025 S355JWP en perfil pla, de gruix 20mm,  

muntatge en taller, soldades i muntades. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Execució: 

 CTE. DB SE-A Seguretat estructural: Acer. 

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

regles per edificació. 

 NTE-EAS. Estructures d’acer: Suports. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 

LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL CONTRACTISTA. 

Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de 

muntatge de l'estructura, basat en les indicacions del Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos. 

Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter.  

 CONDICIONS D’ACABAMENT. 

La posició de la placa serà correcta i estarà lligada amb la fonamentació.  

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 

ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de  

projecte. 

 

2. Acer S 275 JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 

PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 

UNITAT D'OBRA. 

La zona de soldadura no es pintarà. No es posarà en contacte directe l'acer amb altres 

metalls ni amb guixos 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats 

en calent, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de 

superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues 

mans d'imprimació amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, 

excepte en la zona en que han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 

100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de preparació de cantells, 
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soldadures, talls, peces especials, plaques d'arrencada i transició de pilar inferior a 

superior, morter sense retracció per a ataconat de plaques, escapçadures i reparació 

en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació 

o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i imprimació. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Execució: 

 CTE. DB SE-A Seguretat estructural: Acer. 

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

regles per edificació. 

 NTE-EAS. Estructures d’acer: Suports. 

 NTE-EAV. Estructures d’acer: Bigues 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 

LES UNITATS D'OBRA. 

 AMBIENTALS. 

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C. 

 DEL CONTRACTISTA. 

Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de 

muntatge de l'estructura, basat en les indicacions del Projecte, així com la 

documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en la seva execució 

estiguin certificats per un organisme acreditat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. 

Col·locació i fixació provisional del suport i les bigues. Aplomat i anivellació. Execució 

de les unions. Reparació de defectes superficials. 
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 CONDICIONS D’ACABAMENT. 

Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà 

l'adequat per al posterior tractament de protecció. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 

ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a 

obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

 

3. Barana d’acer inoxidable AISI 304 de diàmetre 6 cm. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Subministrament i col·locació de barana d'acer inoxidable austenític de designació 

AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 2 m.  Elaborada en taller i 

muntada en obra.El material ha de ser soldable. Ha de contenir crom, crom-níquel o 

crom-manganès-níquel, i ser resistent als ambients corrosius. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils ha de complir les especificacions de la DT. 

La unió dels perfils ha d'estar feta per soldadura. 

Les peces han de ser rectes excepte indicacions expresses de la DT. 

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, 

d'una esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar 

l'escalada. 

Els extrems han d'estar acabats segons la DT. 

Els muntants han de tenir dispositius d'ancoratge. 

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra, ha de ser tal que 

sotmesos a les condicions de càrrega més desfavorables, la seva fletxa sigui inferior a 

1/250 de la llum. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Muntatge: 

 CTE. DB SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Longitud mesurada a eixos en veritable magnitud, segons documentació gràfica de 

Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 

LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL SUPORT. 

Es comprovarà que el parament al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient 

resistència. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Replanteig dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació mitjançant cargolat a 

obra de fàbrica. Resolució de les unions entre trams. 

 CONDICIONS D’ACABAMENT. 

El conjunt serà monolític i tindrà bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 

Es protegirà contra cops o càrregues degudes a l'implico de materials o a les 

activitats de l'obra. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 

ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà en veritable magnitud, a eixos, la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte. 

 

2.2.4 Tauler de fusta C16 de 11x7cm i longitud de 4 metres, tractat i fixat amb 

pies alades; resistència al lliscament classe 3, segons CTE-DB-SU. 

 

1. Tauler de fusta.  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Subministrament i col·locació mitjançant el sistema de fixació amb pies alades del 

tauler de fusta tipus C16 de dimensions 11x7cm i 4 metres de longitud; resistència al 

lliscament classe 3, segons CTE DB SU. Separades entre elles 1 cm. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 
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Execució: 

 CTE. DB M Madera. 

 CTE. DB SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat. 

 NTE-RSR. Revestiments de terres: Peces rígides. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'han incrementat 

l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat 

un 5% més de peces. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 

LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL SUPORT. 

Es comprovarà, abans d'iniciar la instal·lació, que estan previstes els pendents i 

desguassos necessaris per evacuar l'aigua d'aportació. Es comprovarà que la 

superfície suport és consistent i regular, amb planimetria uniforme per facilitar al 

màxim l'evacuació d'aigua. Es comprovarà que el suport estigui net i sec. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Execució de la base de formigó. Replanteig, anivellació i fixació de les llates 

d'empostissar. Col·locació dels posts de la primera filada, fixats amb un punt de 

massilla elastomèrica de poliuretà. Fixació dels posts de la primera filada sobre les 

llates d'empostissar. Col·locació i fixació de les successives filades. Escatat i oliat de la 

tarima acabada. 

 CONDICIONS D’ACABAMENT. 

Tindrà una perfecta adherència al suport, bon aspecte i absència de celles. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 

Es protegirà enfront de la humitat. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 

ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
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2.3 Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat 

D'acord amb l'article 7.4 del CTE, a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, 

o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han 

de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 

comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per part del constructor, 

i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la Direcció Facultativa i les 

exigides per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el 

cost de les quals s'especifica detalladament en el capítol de Control de Qualitat i 

Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte. 

2.3.1. Fonamentacions 

Segons el CTE DB SE C, en el seu apartat 4.6.5, abans de la posada en servei de 

l'edifici s'ha de comprovar, per part del Director d'Execució de l'Obra, que: 

 La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte. 

 No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles. 

 Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el 

projecte o el Director d'Obra. 

 No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en 

el terreny de fonamentació, o creat zones verdes el drenatge de les quals no 

estigui previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius. 

Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus 

de construcció, per part de l'empresa constructora, i obligatori en el cas d'edificis del 

tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 (conjunts monumentals o singulars 

i edificis de més de 20 plantes), mitjançant l'establiment per part d'una organització 

amb experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent, d'un 

sistema d'anivellació per controlar l'assentament a les zones més característiques de 

l'obra, en les següents condicions: 

 El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de 

manera que pugui considerar-se com a immòbil durant tot el període 

d'observació. 

 El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. 

En el cas que la superestructura es recolzi sobre murs, es preveurà un punt 

d'observació cada 20 m de longitud, com a mínim. En qualsevol cas, el nombre 

mínim de referències d'anivellació serà de 4. La precisió de l'anivellació serà de 

0,1 mm. 
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 La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el 

comportament de la fonamentació. És recomanable efectuar-les en completar-

se el 50% de l'estructura, al final de la mateixa, i en acabar els envans de cada 

dues plantes. 

 El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra. 

2.3.2. Estructures 

Un cop finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, en entrar en càrrega es 

comprovarà visualment el seu eficaç comportament, per part de la Direcció d'Execució 

de l'Obra, verificant que no es produeixen deformacions no previstes en el projecte ni 

apareixen esquerdes en els elements estructurals. 

En cas contrari i quan s'apreciï algun problema, s'han de realitzar proves de càrrega, el 

cost de la qual serà a càrrec de l'empresa constructora, per avaluar la seguretat de 

l'estructura, en la seva totalitat o d'una part d'ella. Aquestes proves de càrrega es 

realitzaran d'acord amb un Pla d'Assaigs que avaluï la viabilitat de les proves, per una 

organització amb experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic 

competent. 

realització d'aquestes proves finals, així com les despeses ocasionades per 

l'incompliment de les mateixes. 


