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1. Disposicions generals.
1.1.

Objecte del plec.

En el següent plec de condicions s’estableixen el conjunt d’instruccions fonamentals
que regulen la posta en funcionament de l’execució de les obres del projecte de nom
“Projecte per a la plantació de 15 hectàrees de Kiwi al terme municipal de Sarroca de
Lleida”. En aquest document s’especificaran les característiques dels materials i les
seves condicions tals com els assajos i les normes per a la elaboració, medició i
pagament de les diferents unitats d’obra.

1.2.

Obres del projecte.

Es consideren obres regulades per aquest document totes aquelles que es descriuen
en el projecte en forma de plànols i/o Annexos.
Es defineix el concepte d’obres accessòries totes aquelles que apareguin en el
transcurs de l’execució de les obres, i que per tant no poden ser previstes en un
moment previ, tals com una instal·lació elèctrica per a la construcció del magatzem o
la disposició d’estructures per a la col·locació de la coberta del magatzem. Donada la
petita magnitud d’aquestes obres, es duran a terme seguint les instruccions del
director de l’obra.
L’enginyer director de l’obra tindrà plenes atribucions per a controlar l’execució de les
obres accessòries i els sistemes utilitzats, els quals estaran subjectes a la seva
aprovació de forma que recau sobre aquest la decisió de demolició o desmunt de les
obres accessòries sense que això comporti cap tipus de dret de reclamació per part del
contractista.
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1.3.

Documents que defineixen les obres.

Els documents que defineixen les obres seran entregats per la propietat al contractista
i poden tenir caràcter contractual o informatiu.
A aquests efectes, es consideren de caràcter contractual els plànols, el plec de
condicions i el pressupost, inclosos en aquest projecte. Per contra, tenen caràcter
informatiu la memòria, els Annexos (exceptuant la part mencionada en aquest
document) i la justificació de preus.
Qualsevol canvi en la obra que impliqui una modificació significativa en el
plantejament inicial haurà de ser notificat a la direcció tècnica i estarà subjecte a la
seva aprovació, amb la conseqüent redacció d’un projecte en el cas de que sigui
necessari.

1.4.

Relació entre els documents.

En cas de contradicció entre els plànols i el plec de condicions, prevaldrà aquella
informació escrita en el plec de condicions. A efectes de jerarquia, tota informació
només especificada als plànols tindrà la mateixa validesa que la especificada en
ambdós documents.
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1.5.
-

-

-

Legalitat a tenir en compte.

Codi tècnic de l’edificació (C.T.E) (BOE nº 74, del 28 de març de 2006), per a
l’execució del magatzem agrícola.
Instrucció del formigó estructural 2008 (E.H.E.-08) (BOE nº 203, del 22 d’agost
de 2008) per al projecte i execució de les obres de formigó, per a l’execució de
l’obra del magatzem agrícola.
Reial Decret 842/2002 (BOE nº 224, del 18 de setembre de 2002) pel que
s’aprova el reglament de baixa tensió (R.E.B.T.), per a l’execució de totes les
instal·lacions elèctriques.
Llei 38/99 (BOE nº 266, del 5 de novembre de 1999) d’ordenació de l’edificació
(L.O.E.), per a l’establiment de relacions entre els agents.
Reial decret 1627/97 (BOE nº 256, del 24 d’octubre de 1997) pel que
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de
construcció, per a la correcta execució de l’obra en termes de seguretat i salut i
la elaboració del corresponent estudi de seguretat i salut.

3

Document III: Plec de condicions

2. Plec de condicions facultatives.
2.1.

Agents i obligacions.

La participació i la funció dels diferents agents està establerta en la llei 38/99 (BOE nº
266, del 5 de novembre de 1999) d’ordenació de l’edificació (L.O.E.), per a
l’establiment de relacions entre els agents. Aquesta llei defineix els agents com tota
persona física o jurídica que intervé en el procés de l’edificació.

2.1.1. Promotor.

És la persona jurídica o física que impulsa i cobreix el import del projecte amb els
mitjans econòmics propis o aliens. El promotor assumeix la iniciativa i impulsa la gestió
necessària per executar l’obra assumint tots els costos.
El promotor té les obligacions de:
-

-

-

Tenir la propietat de la finca o parcel·la sobre la qual s’executarà el projecte.
Facilitar la documentació i informació prèvia a la direcció facultativa i al
contractista per a dur a terme el projecte.
Escollir i contractar als diferents agents amb la titulació i capacitats suficients
per dur a terme el projecte amb garanties de qualitat i complint les exigències
del propi promotor.
Gestionar i fer-se càrrec de les llicències i altres autoritzacions administratives
que siguin necessàries per a la realització d’obres i edificació.
Contractar als tècnics redactors de l’estudi de seguretat i salut i als tècnics
coordinadors en la matèria d’acord amb el reial decret 1627/97 (BOE nº 256,
del 24 d’octubre de 1997) pel que s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en obres de construcció.
Signar l’acta de recepció final de l’obra una vegada conclosa aquesta, de forma
que es faci constar l’acceptació de la mateixa.
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2.1.2. Projectista.

És l’agent que, per encàrrec del promotor i seguint la normativa urbanística i tècnica,
redacta el projecte. Es podran redactar projectes parcials del present projecte per part
d’altres tècnics, sempre i quan es coordinin amb el projectista principal, en els que
cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.
El projectista té les obligacions de:
-

-

-

Redactar el projecte d’acord amb la normativa tècnica i urbanística vigents, de
forma que aquest tingui la documentació necessària per a la tramitació de les
llicències i permisos administratius (projecte bàsic) per a poder ser executada.
Entregar les còpies del projecte visades per el seu col·legi professional.
Definir el projecte de forma global i concreta amb material gràfic i
documentació tècnica de forma que aquest pugui ser executat. Aquest material
gràfic i documentació tècnica hauran de quedar escrits en el projecte executiu i
justificar les solucions adoptades.
Acordar amb el promotor la contractació d’altres tècnics professionals.
Col·laborar amb els tècnics que siguin necessaris per a l’elaboració de projectes
parcials exigibles per legislació.
Elaborar, si s’escau, aquells projectes o estudis parcials exigits per legislació per
a l’execució del projecte podent exigir la compensació econòmica en termes de
drets si s’haguessin d’entregar a altres tècnics.

2.1.3. Constructor o contractista.

És l’agent que assumeix el compromís contractual amb el promotor d’executar, amb
els seus mitjans humans i materials, la totalitat o les parts de l’obra contractades.
El constructor assumeix la responsabilitat total sobre els vicis o defectes constructius,
en cap cas atribuïbles a les persones o entitats subcontractades.
El constructor o contractista té les obligacions de:
-

-

Elaborar i exigir, per a cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el
treball en el que s’analitzin i desenvolupin les previsions que es contenen en
l’estudi de seguretat i salut del projecte. En aquests plans es disposaran, si
s’escau, les mesures alternatives proposades que no podran reduir els nivells
de protecció previstos.
Comunicar a la autoritat laboral competent l’obertura del centre de treball en
la que inclourà el pla de seguretat i salut.
5
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-

-

-

-

-

-

Adoptar les mesures preventives en matèria de prevenció de riscos laborals
establertes en l’estudi de seguretat i salut del projecte, dotant al personal de
tots els materials i medis necessaris de seguretat exigibles.
Complir les ordres del coordinador de seguretat i salut.
Supervisar de forma continuada el compliment de les normes de seguretat per
part dels treballadors que tingui a càrrec. Sempre que s’incompleixi alguna de
les prescripcions, la persona responsable serà rellevada de les seves funcions.
Examinar la documentació aportada en el projecte executiu de l’obra i
executar-la seguint les seves directrius expresses.
Efectuar les obres seguint els criteris de la correcta construcció, de forma que
recau sobre el constructor la obligació de conèixer els materials i distribuir-los
de forma que s’asseguri la seva idoneïtat per a les funcions que realitzin en
l’edifici.
Rebutjar, per iniciativa pròpia o prescripció del director de l’execució de l’obra,
els subministraments de material o prefabricats que no compleixin les
garanties tècniques o que no disposin de la documentació tècnica exigible.
Disposar dels medis materials i humans que l’obra requereixi de forma que el
transcurs de l’obra estigui garantit en totes les seves fases per mitjà dels medis
propis del constructor o per mitjà de subcontractacions.
Proporcionar al personal de l’obra tots els medis necessaris per a la seva
intervenció en aquesta.
Programar de forma coordinada amb el director d’execució de l’obra totes les
fases d’aquesta.
Proporcionar a la direcció facultativa els medis necessaris per a efectuar les
proves de control de qualitat que aquests agents exigeixin.
Auxiliar al director de l’execució de l’obra en els actes de replantejament i
firmar posteriorment l’acta de replantejament.
Facilitar a la direcció de l’obra de la documentació necessària per a la redacció
de l’acta final de recepció de l’obra.
Ser el responsable de les garanties de danys per vicis d’elements constructius (3
anys) i danys en l’estructura que comprometin la seva resistència i estabilitat
(10 anys).
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2.1.4. Director de l’obra.

La propietat nombrarà a un enginyer tècnic agrícola com a director de l’obra, sobre el
que recauran les tasques de direcció, control i vigilància de les obres del projecte en
qüestió formant part de la direcció facultativa. El contractista té el deure de
proporcionar totes les facilitats per a que l’enginyer pugui dur a terme la seva funció
amb plenes garanties.
El director de l’obra no serà responsable de la demora dels organismes competents per
a la tramitació del projecte ja que es considera aliena a tots els efectes a la seva
responsabilitat. Una vegada disposi de tots els permisos, l’enginyer director de l’obra
serà el responsable de donar l’ordre d’inici de l’obra.
El director de l’obra té les obligacions de:
-

-

-

-

Dirigir l’obra de forma coordinada amb el projecte executiu, facilitant una
interpretació tècnica, econòmica i estètica de la mateixa per part dels diferents
agents.
Aturar l’obra per causa justificada, fent-ne constància en el llibre d’ordres i
incidències.
Redactar totes les modificacions i rectificacions, així com plànols
complementaris que siguin requerits per al correcte desenvolupament de les
obres. És facultat expressa i única la redacció de les modificacions directament
relacionades amb la adequació de la cimentació i de l’estructura projectades a
les característiques geotècniques del terreny i el càlcul, caracterització i
dimensionat dels elements estructurals modificats.
Assessorar al director de l’execució de l’obra en tots els dubtes que es donin
durant l’obra.
Assistir a l’obra, en el cas de que sigui necessari, per a resoldre i aclarir els
dubtes referents a la interpretació del projecte.
Firmar l’acta de replantejament de l’obra i el certificat final de l’obra així com
les certificacions parcials referents a l’execució de les diferents parts de la
mateixa.
Informar puntualment al promotor de les modificacions substancials que
comportin una modificació de lo construït respecte al projecte inicial.
Redactar la documentació final de l’obra incorporant, si s’escau, les
modificacions i les seves representacions gràfiques. Amb aquesta finalitat, els
tècnics redactors de projectes i estudis complementaris hauran de
proporcionar tota la informació necessària per a la descripció de l’estat final de
l’obra. En la documentació final de l’obra s’identificarà a tots els agents que
han intervingut en el procés d’edificació així com les instruccions d’ús i
manteniment de l’edifici i de les seves instal·lacions.
7
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2.1.5. Director de l’execució de l’obra.

És l’agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix l’execució material de
l’obra i controlar la qualitat de la construcció. Amb aquest propòsit, és imprescindible
que el director de l’execució de l’obra formi part de la direcció facultativa i que hagi
estudiat prèviament el projecte, per tant, el director de l’execució de l’obra té el dret
de sol·licitar totes els aclariments necessaris al director de l’obra o al projectista.
El director de l’execució de l’obra té les obligacions de:
-

-

-

-

-

Dirigir tots els processos que es duguin a terme en l’obra.
Verificar personalment la recepció de materials en l’obra, comprovant que
s’ajusten a les determinacions del projecte i a les normes de qualitat exigibles
per a cada material quedant facultat per a acceptar o rebutjar aquests
materials en cas d’incompliment i ordenar la realització de proves.
Dirigir la execució material de l’obra d’acord amb els documents contractuals
del projecte executiu.
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les
instal·lacions de forma que aquests es corresponguin a lo preestablert en els
documents contractuals de l’obra.
Aturar l’obra per causa justificada, fent-ne constància en el llibre d’ordres i
incidències.
Supervisar les proves pertinents per al control de qualitat, respecte a lo
especificat per la normativa vigent en cada material de forma coordinada amb
el contractista.
Informar a la direcció de l’obra dels resultats de totes les proves executades.
Revisar, comprovar i emetre les certificacions parcials o totals relatives a les
unitats d’obra executades.
Ser l’intermediari entre els agents executors de l’obra i la direcció de l’obra.
Elaborar i signar responsablement la documentació final de l’obra amb els
corresponents resultats del control de qualitat realitzats sota la seva supervisió
tals com les proves d’estanqueïtat i les proves sobre els elements de
fonamentació i pavimentació.
Signar la documentació final de l’obra, acreditant la conformitat amb la
correcta execució de les obres i la comprovació i verificació positiva dels
assajos.
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2.1.6. Entitats o laboratoris de control de qualitat.

Són entitats de control de qualitat aquelles amb capacitat de proporcionar assistència
tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, concretament dels seus materials.
Els laboratoris de control de qualitat són aquelles entitats amb capacitat de
proporcionar i realitzar proves i assajos sobre els materials.
Les entitats o laboratoris de control de qualitat tenen les obligacions de:
-

Prestar assistència tècnica i entregar els resultats de la seva activitat a l’agent
autor de l’encàrrec i al director de l’execució de l’obra.
Justificar la capacitat suficient dels materials necessaris per a la realització de
les seves funcions i, en el cas de que sigui necessari, aportar la documentació
de certificació requerida.

2.1.7. Subministradors de productes.

Es consideren subministradors de productes els fabricants, importadors o distribuïdors
de productes de construcció.
Es consideren productes de construcció aquells que es fabriquen per a la seva
incorporació permanent en l’obra, per tant s’inclouen els materials prefabricats com
els executats en obra.
Els subministradors de productes tenen les obligacions de:
-

-

Realitzar les entregues dins dels terminis acordats, amb les especificacions de la
comanda complertes i la documentació d’origen, qualitat i identitat dels
materials.
Facilitar quan sigui necessari les instruccions d’ús i manteniment dels productes
subministrats, així com les garanties pertinents.
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2.2.

Direcció facultativa.

D’acord amb la llei d’ordenació de l’edificació citada, la direcció facultativa estarà
formada pel director de l’obra i el director de l’execució de l’obra. A més a més,
s’incorporarà a la direcció facultativa durant la fase d’execució de l’obra el coordinador
de seguretat i salut.
La direcció facultativa representa els interessos del promotor durant l’execució de
l’obra.
Qualsevol dels membres de la direcció facultativa pot realitzar visites facultatives a
l’obra, la intensitat i freqüència de les quals depèn dels requeriments específics que
cada membre cregui necessaris. Tot i això, les visites s’adaptaran al transcurs de l’obra
de forma que els agents podran o no ser presents durant les visites.
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2.3.

Relació dels agents amb els treballs, materials i medis auxiliars.

Es disposarà a l’oficina d’obra el llibre d’ordres i incidències, en el que s’anotaran totes
aquelles instruccions que el director de l’obra doni en qualsevol moment del transcurs
de l’obra. Les ordres expressades en aquest llibre tenen la mateixa validesa que el
contingut dels plànols o del plec de condicions.
El contractista iniciarà les obres dins d’un termini de 15 dies des de la data
d’adjudicació i informarà per escrit al director de l’obra de l’inici dels treballs 24 hores
abans de la seva iniciació.
La data d’inici de les obres quedarà subjecta d’aprovació per part de la direcció d’obra i
el promotor.
Els treballs es realitzaran d’acord amb lo establert en el plec de condicions tècniques
particulars d’aquest projecte per part del contractista, que serà el responsable únic de
la execució dels treballs i dels seus resultats.
Quan el director de l’obra manifesti la presència de treballs defectuosos o vicis en els
materials un cop executats, quedarà plenament facultat per aprovar la demolició de
l’obra en qüestió i la reconstrucció de la mateixa, corrent totes les despeses a càrrec
del contractista.
Si el director de l’obra té motius per pensar en la presència de vicis ocults de
construcció en les obres executades, podrà ordenar la demolició en qualsevol moment,
corrent també les despeses a càrrec del contractista.
En ningun dels casos es col·locaran materials en obra sense la prèvia aprovació i revisió
d’aquestos per part del director de l’obra realitzant els assajos i proves que consideri
necessaris, sempre seguint les especificacions d’aquest document en l’apartat de
condicions tècniques dels materials. Totes les despeses que ocasionin aquestes proves
correran a càrrec del contractista, així com les despeses que es generin per la
necessitat de substituir algun dels lots o materials que no s’admetin a les proves.
El contractista està obligat a executar, quan sigui necessari, les obres auxiliars que el
director de l’obra estimi necessàries per a la correcta execució de les obres del
projecte. Tots els materials i altres medis necessaris per aquestes obres, així com la
senyalització i altres equipaments necessaris de seguretat en obra correran a càrrec
del contractista, que també serà el responsable del seu manteniment i la vigilància de
l’obra amb les mesures que estimi oportunes.
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3. Plec de condicions tècniques particulars.
3.1.

Condicions de caràcter agrari.

En aquest apartat s’enunciaran les condicions de caràcter agrari a complir.

3.1.1. Recepció i procés de plantació.

El replanteig de la plantació es durà a terme establint línies base i perpendiculars per
detectar i evitar desviacions en la plantació. La posició de cada arbre quedarà
assenyalada amb una petita quantitat de calç i el procés de plantació es durà a terme
mitjançant una reixa plantadora.
La plantació es realitzarà mitjançant plantes empeltades, amb autenticitat varietal i de
portaempelt.
L’estat fitosanitari dels empelts haurà de ser comprovat estrictament en un moment
previ a la plantació per el tècnic responsable de la finca, quedant facultat per descartar
qualsevol empelt defectuós. A tals efectes, serà necessària l’acreditació del passaport
fitosanitari amb els següents valors:
-

A: Actinidia deliciosa, varietat Hayward clon Meris, patró Hayward clon Tomuri.
B: Codi de l’operador professional de subministrament de material vegetal.
C: Número de lot.
D: ES.

El temps transcorregut entre la sortida de viver i l’entrega serà de, com a màxim, 24
hores. El viverista serà responsable de totes les pèrdues que li siguin imputables.
Abans de la plantació s’eliminaran total o parcialment aquelles arrels que hagin patit
algun tipus de dany en el procés de transport o tinguin una longitud excessiva.
Un cop realitzada la plantació, es posarà en funcionament el reg amb la finalitat
d’adaptar el sistema radicular de la plantació al bulb que formarà el reg i al sòl.
La plantació dels plançons i la incorporació de la terra vegetal necessària per planta
formaran part d’una mateixa unitat d’obra, l’amidament de la qual consistirà en la
comptabilització de les plantes posades en la finca.
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A més a més, el trasplantament de oliveres (Olea europaea) com a mesura d’integració
paisatgística, també es mesurarà mitjançant la comptabilització de les unitats
trasplantades.
Prèvia plantació, es realitzaran processos de preparació del sòl i realització del cavalló
utilitzant maquinària que formaran part de diferents unitats d’obra del pressupost, les
quals es mesuraran a partir de la quantitat de hectàrees de superfície treballades.

3.1.2. Informació dels productes d’abonat.

Tots els productes hauran de trobar-se en perfecte estat de conservació i utilització en
el moment de la recepció i emmagatzemat. A tals efectes, haurà de figurar una
etiqueta que indicarà:
-

Classe de producte i denominació.
Pes.
Riquesa de cadascun dels fertilitzants.
Solubilitat (per fertirrigació).
Nom i direcció, tant del fabricant com del comerciant.

3.1.3. Tractaments fitosanitaris.

El personal que utilitzi els productes haurà de tenir en possessió el carnet d’aplicador i
serà responsable de tenir cura d’aquests en el procés d’utilització i emmagatzemat.
Es realitzaran els reconeixements mèdics necessaris als treballadors encarregats dels
tractaments fitosanitaris amb la finalitat de controlar una possible afectació nociva per
al seu estat de salut i descartar aquells operaris que no tinguin les condicions sanitàries
requerides per a realitzar aquest tipus de tasques.
L’aplicació dels tractaments fitosanitaris i de manteniment del sòl es realitzarà amb la
maquinària i els elements de protecció activa i passiva (EPIS) adequats amb la finalitat
d’evitar intoxicacions i altres problemes derivats del mal ús.
La mescla de productes s’efectuarà sota condicions adequades de control i seguint la
normativa vigent.
En cap cas s’utilitzarà maquinària per tractaments fitosanitaris que prèviament hagi
estat utilitzada per a l’aplicació d’herbicides.
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L’època dels tractaments fitosanitaris estarà subjecta a la decisió del tècnic encarregat
de la finca sempre que no estigui especificada en aquest projecte.
Es respectaran estrictament els períodes de seguretat dels productes fitosanitaris.
S’elaborarà per part del tècnic responsable de la finca un quadern de camp on
quedaran reflectits tots els tractaments que es realitzin cada campanya, desglossant
en cada anotació les matèries actives emprades i la seva dosi, el número de registre
del producte, la data d’aplicació i el sector o subsectors en els que s’hagi dut a terme
l’aplicació en cas de que aquesta sigui parcial.
Els tractaments fitosanitaris es comptabilitzaran en l’avaluació econòmica del projecte,
de forma que la comptabilització consistirà en les despeses produïdes per aplicació i el
nombre d’aplicacions anuals establertes en l’Annex V del present projecte.

3.1.4. Maquinària.

Tota la maquinària haurà d’estar inscrita al registre oficial de maquinària agrícola
(ROMA) i realitzar les revisions periòdiques pertinents.
La utilització de la maquinària no haurà de sobrepassar els treballs que exigeixen les
seves característiques.
El combustible utilitzat serà el gasoil d’usos agrícoles, que en cap cas
s’emmagatzemarà a l’interior del magatzem dissenyat en aquest projecte, sinó que es
disposarà al magatzem en propietat del promotor.

3.1.5. Mà d’obra.

Es compliran totes les disposicions legals del ministeri de treball i seguretat social en
tots els aspectes.
Els sous i preus per hora seran especificats prèviament a la contractació i la liquidació
total o parcial dels honoraris dels treballadors eventuals serà efectuada el dissabte de
cada setmana.
Tota la mà d’obra de l’empresa promotora i de les empreses executores del projectes
es comptabilitzarà en la unitat d’obra que participi mitjançant la comptabilització de
les hores emprades en cada unitat d’obra.
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3.2.

Condicions dels materials.

3.2.1. Normes generals dels materials.

Tots els materials que hagin de ser utilitzats per a l’execució de les obres hauran de
reunir les característiques indicades en aquest plec de condicions.
El director de l’obra té la facultat i l’obligació de revisar i rebutjar en el cas de que sigui
necessari qualsevol material que es consideri per la seva part inadequat per a la l’obra.
Qualsevol material que quedi rebutjat haurà de retirar-se de l’obra dins el termini
especificat per el director de l’obra.
El contractista té l’obligació d’informar al director de l’obra de la procedència i
característiques dels materials. Aquest fet no eximeix el dret del director d’obres a
rebutjar els materials.
Totes les disposicions especificades en els següents apartats són vàlides per a
empreses subcontractades.

3.2.2. Control d’acceptació dels materials.

El contractista està obligat a presentar tots els assajos o anàlisis que el director de
l’obra consideri necessaris per a comprovar les característiques dels materials.
La elecció dels laboratoris i la interpretació dels anàlisis són competència exclusiva del
director de l’obra.

3.2.3. Acceptació de l’obra i control de qualitat.

L’acceptació o rebuig de les obres són competència exclusiva del director de l’obra i
del director d’execució de l’obra, les obres rebutjades hauran de ser demolides i
reconstruïdes dins els terminis fixats per aquests agents.

15

Document III: Plec de condicions

3.2.4. Acer.

Degut a que en el present projecte tots els elements d’acer treballen conjuntament
amb formigó, es seguirà la normativa EHE-08.
Tots els elements formats per acer hauran de complir la norma UNE36080-73 i tenir un
límit de fluència mínim de 26 kg/mm2.
La documentació dels subministraments haurà de contenir la següent informació:
-

Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides
reglamentàriament.
Certificat de qualitat i garantia del fabricant amb un abast tal que contempli
totes les característiques contemplades a la normativa EHE-08.
Classes tècniques dels tipus d’acer i malla electrosoldada utilitzats.

Els assajos a realitzar sobre l’acer consistiran en la comprovació de les característiques
i propietats exigibles al material segons la normativa EHE per part d’un laboratori de
control de qualitat, el qual haurà de certificar els resultats i entregar-ne una còpia a la
direcció facultativa amb una especificació del grau d’incertesa en aquestos.
Es comprovarà per a tots els elements l’absència d’esquerdes, estries, fissures, òxids o
altres imperfeccions i es rebutjaran aquelles que presentin alguna de les descrites.
Durant l’emmagatzematge, tots els elements d’acer es protegiran contra la pluja i
l’agressivitat de l’atmosfera ambiental. Els materials, es conservaran classificats per
tipologies qualitats, diàmetres i procedència.
Els defectes que es puguin eliminar sense canviar la peça hauran de garantir que
segueixen complint les especificacions dimensionals disposades en els plànols.
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3.2.5. Formigó executat en obra.

Per aquest projecte s’adoptaran tots els criteris establerts a la normativa EHE-08 en
referència al control de la qualitat del formigó.
Tot el control i qualitat del formigó prefabricat utilitzat per a l’estructura haurà de ser
notificat al director de l’obra per part de l’empresa subministradora, quedant subjecte
a la revisió en cas de que sigui necessari per part del director de l’obra.
En quan als àrids emprats principalment per a la pavimentació, seran productes
obtinguts per la classificació d’arenes i graves existents en jaciments naturals, roques
suficientment resistents triturades, mescles dels anteriors i altres productes que per la
seva naturalesa, resistència i dimensions compleixin les especificacions d’aquest
document. Així doncs, queda especificat que:
-

-

-

-

La procedència podrà ser de dipòsits o graveres naturals situades en qualsevol
punt sempre que garanteixin la qualitat necessària. El contractista haurà de
presentar al director de l’obra la informació de la procedència utilitzada.
La classificació correrà a càrrec del director de l’obra, que amb aquesta finalitat
haurà d’exigir la classificació de l’àrid en tres mesures diferents. Tant les arenes
com les graves hauran de complir totes les condicions assenyalades en la vigent
instrucció EHE citada a l’inici de l’apartat actual.
Els assajos a realitzar seran responsabilitat del director de l’obra, que haurà de
seguir la instrucció EHE citada a l’inici de l’apartat actual.
En referència al ciment, s’haurà de garantir el compliment de les condicions
exigides per la instrucció de recepció de ciments RC-16. A més a més, es
seguiran les recomanacions i prescripcions contingudes en la instrucció per al
projecte i execució d’obres de formigó en massa o armat EHE.
El ciment a utilitzar serà CEM-II i s’emmagatzemarà en un lloc ventilat, fora de
la intempèrie i de la humitat així com del sòl o de les parets. Es comprovarà
durant el mes anterior a la seva utilització que les diferents partides de ciment
compleixen els requisits exigits per la instrucció RC-16.
Les característiques de cada partida de ciment es comprovaran abans de la
seva utilització mitjançant l’execució de les sèries complertes d’assajos que
determini el director de l’obra.
L’aigua utilitzada per a l’amasat del formigó serà aquella que compleixi les
condicions especificades a la EHE i que garanteixi la no presència
d’eflorescències, esquerdes o altres malformacions en el formigó.
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3.2.6. Canonades i peces especials.

El material utilitzat per a les canonades variarà entre PE i PVC en funció de la
canonada, tal i com queda especificat en el plànol pertinent.
Les canonades de PE seran de marca de reconeguda garantía i s’hauran d’ajustar a les
normes UNE-53-112-73, ISO-R-161 i DIN-8062, que estableixen les característiques i
mètodes d’assaig per aquest material.
Les unions entre les canonades es realitzaran mitjançant una soldadura que garanteixi
la correcta unió entre les dues canonades. Si l’empresa subministradora disposa
d’elements d’unió, hauran de ser revisats pel director de l’obra abans de la seva
utilització.
Les canonades de PE flexible s’ajustaran a les normes UNE-53-131 i DIN-8073 pel que
fa a les mesures i toleràncies en els espessors, mentre que es seguiran les normes
UNE-53-142 i DIN-8073 en referència a les característiques i mètodes d’assaig.
La unió dels nebulitzadors amb la canonada lateral de PE es realitzarà mitjançant una
perforació lateral d’aquesta que garanteixi una manca de fuites d’aigua i el
sosteniment de l’emissor, de forma que incorporarà junta elàstica.
El director de l’obra podrà ordenar, si ho considera necessari, la prova de canonades
per trams, que consistirà en la prova de pressió interior i la prova d’estanqueïtat,
quedant sota responsabilitat del contractista o subministrador de la instal·lació la
disposició dels materials i equips necessaris per a la correcta realització de les proves.
Les electrovàlvules hauran de complir la informació especificada en els plànols en
referència a la seva dimensió i/o regulació de pressió, a més a més, ha de quedar
garantida la seva compatibilitat amb el programador de reg i la instal·lació elèctrica
(veure condicions instal·lació elèctrica).
El material de les vàlvules serà el ferro colat.
La connexió de les electrovàlvules a les canonades s’efectuarà per mitjà de brides
metàl·liques que pressionaran la junta de goma que enllaçarà el PVC amb la vàlvula.
En cas de impediment de col·locació del material o de les vàlvules en la disposició
especificada als plànols serà necessari consultar a l’enginyer director de l’obra la
solució a adoptar.

18

Document III: Plec de condicions

3.2.7. Portes industrials d’acer galvanitzat.

Aquest material formarà el tancament del magatzem, i serà subministrat de forma
protegida tenint en compte que no es poden alterar les característiques.
La documentació de subministrament a aportar per part del subministrador consistirà
en les instruccions de instal·lació i muntatge dels diferents elements que formen la
porta. Aquesta documentació haurà de contenir les advertències sobre els riscos
existents o potencials durant el muntatge de la porta i dels seus elements així com una
llista dels elements de la porta que requereixin un manteniment o recanvi durant el
seu ús.

3.2.8. Condicions de les canonades.
3.2.8.1.

Definicions generals.

Es defineix el diàmetre nominal com el diàmetre exterior en mil·límetres declarat pel
fabricant.
Es defineix el concepte de junta com el sistema o conjunt de peces destinats a unir
diferents canonades.
Es defineixen les peces especials com aquells elements que es troben a la conducció i
que tenen la finalitat de permetre canvis de direcció, derivacions, reduccions o altres
tasques concretes.
Es defineix la pressió calculada o hn del projecte com la pressió de funcionament,
mentre que la pressió nominal PN es defineix com la pressió hidràulica admissible per
la canonada.
Es defineix el concepte sèrie com la relació entre el radi mig teòric (rm) i l’espessor
nominal (e).
Es defineix la relació de dimensions estàndard (SDR) com la relació entre el diàmetre
nominal i l’espessor nominal.
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3.2.8.2.

Canonades de polietilè.

Disposicions generals.

Les canonades de polietilè s’utilitzaran únicament amb la finalitat del transport de
l’aigua de reg en els laterals.
Es defineix com polietilè el plàstic derivat de l’etilè que s’obté a partir d’un procés de
calor i pressió que provoca la seva polimerització, els tipus de polietilè estan definits a
la norma UNE 53.188.
Característiques tècniques.

Els tubs de polietilè són produïts a base de resina de polietilè i un additiu de negre de
fum que el protegeix contra la radiació en una concentració del 2,5% aproximadament.
Els tubs de polietilè de la instal·lació d’aquest projecte seran de polietilè d’ús agrícola,
que normalment correspon al polietilè de mitjana densitat amb les característiques
següents (a subministrar per l’empresa que proporcioni els materials):
-

Resistència química òptima.
Resistència mínima a tracció de 160kg/cm2.
Índex de fluïdesa de 1 a 0,4 grams / 10 minuts.
Coeficient tèrmic de dilatació lineal de 0,15 mm/mºC.
Mòdul d’elasticitat de 5600 kg/cm2.

Les característiques hidràuliques interiors referents a la uniformitat i polidesa seran
tals que resultaran aplicables les fórmules de càlcul de Blasius o Veronesse.
Els tubs de polietilè utilitzats per aquest projecte hauran de tenir certificada la prova
en fàbrica a la pressió nominal especificada, expressada en bar.
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Peces especials.

Les peces especials hauran de garantir la correcta realització de la seva funció, ja sigui
el canvi de diàmetre o la junta entra canonades.
En totes les peces especials han quedar visibles de forma clara i sense que s’obstrueixi
el seu funcionament les següents especificacions:
-

Nom del fabricant o marca registrada.
Any de fabricació.
Material de fabricació.
Diàmetre nominal (mm).
Pressió nominal (bar).

Uniformitat.

El director de l’obra serà responsable de comprovar la coincidència entre les
especificacions de les característiques exigides per al projecte i les del material
subministrat per a l’obra.

Marques.

En tots els tubs de polietilè hauran de quedar visibles de forma clara i sense que
s’obstrueixi el seu funcionament les següents especificacions:
-

Diàmetre nominal (mm).
Espessor nominal (mm).
Pressió normalitzada (bar).
Densitat del material.
Nom del fabricant o marca registrada.
Any de fabricació.
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Assajos.

No es preveu realitzar assajos en primera instància, només es realitzaran en cas de que
la direcció d’obra i el contractista tinguin discrepàncies en la seva qualitat.
En aquest cas, les despeses d’assajos i proves correran a càrrec del contractista.
A continuació, es mostren els assajos a realitzar i la norma a seguir en cas de que sigui
necessari:
-

Determinació de la densitat: norma UNE 53.188.
Determinació de l’índex de fluïdesa: norma UNE 53.098
Contingut en volàtils: norma UNE 53.135 o UNE 53.272.
Contingut en cendres: norma UNE 53.090.

Fabricació.

Les canonades es fabricaran mitjançant el procés d’extrusió simple o múltiple
simultani. En aquest últim cas, la unió entre diferents capes ha de ser forta i uniforme
de forma que impedeixi la separació d’una capa de l’altra i no ha de tenir elements
tallants.
Les instal·lacions de fabricació estaran preparades per a la fabricació contínua o en
sèrie de canonades.
Les canonades es prepararan en rotllos de la mateixa longitud er a un diàmetre i
timbratge determinats.
El fabricant disposarà de laboratori per al control de les característiques físiques si
químiques de la matèria primera i els productes acabats on es realitzaran com a mínim
els controls dels paràmetres especificats en l’apartat de característiques tècniques
d’aquest plec.
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Proves.

La direcció d’obra ha de controlar el procés de fabricació i les matèries primeres
utilitzades en aquest amb la finalitat de garantir uns materials òptims.
Amb aquesta finalitat, el fabricant del material haurà d’entregar els certificats
d’estanqueïtat de cada tub o rotllo i el certificat de la prova de resistència a pressió
hidràulica de llarga duració. Les proves a efectuar en fàbrica seran les següents:
-

-

Sobre la matèria primera: d’acord a l’apartat 5.2.6. d’aquest plec.
o Determinació de la densitat.
o Determinació de l’índex de fluïdesa.
o Contingut en volàtils.
o Contingut en cendres.
Sobre el producte acabat: realitzades a un ambient de 20ºC i una humitat
relativa del 50%.
o Aspecte.
o Dimensions.
o Densitat.
o Contingut en negre de fum.
o Prova d’estanqueïtat.
o Prova de resistència a pressió interior de llarga duració.
o Prova de ruptura per pressió hidràulica interior.
o Prova d’envelliment.

A continuació, es descriuen els requisits i les condicions de les proves sobre producte
acabat que hauran de ser garantits pel director de l’obra. Tots els elements rebutjats
s’identificaran de forma clara de forma que en cas de que s’incloguin en l’obra, en
contra de les instruccions del director de l’obra, es pugui arribar a la rescissió del
contracte.
La prova d’aspecte ha de garantir un estat del tub homogeni, lliure d’esquerdes visibles
i inclusions. Tot element que a simple vista presenti algun d’aquests símptomes serà
rebutjat.
La prova de dimensions es realitzarà sobre un rotllo de cinc tubs de cada lot per
controlar l’espessor de la paret del tub, la longitud i el diàmetre exterior. La
metodologia consistirà en realitzar la medició, obtenir la mitjana aritmètica i la
desviació típica (S) de forma que l’interval de confiança serà el m ± 2S.

23

Document III: Plec de condicions

El procediment per efectuar les diferents proves en fàbrica sobre producte acabat és el
següent:
-

-

-

-

-

Espessor de la paret del tub: es mesurarà amb un micròmetre per a superfícies
corbes en el que s’apreciïn 0,05mm i s’agafaran 8 mesures repartides al llarg
del rotllo que es subministri i separades al menys a la distància d’un diàmetre
dels extrems.
Longitud: es mesurarà amb cinta mètrica metàl·lica graduada a 1mm col·locant
el tub sobre una superfície plana i en línea recta.
Diàmetre exterior: s’obtindrà mesurant el perímetre del tub en dues seccions
situades a 1/3 de la longitud nominal de cada extrem.
Densitat: es determinarà la densitat seguint la norma UNE 53.020-73 amb el
mètode de columna gradient, que es realitzarà en cinc mostres de cada lot. Si
una de les mostres no compleix es repetirà l’assaig amb unes mostres diferents,
i si es torna a donar el mateix cas o dues del primer lot no compleixen es
rebutjarà el lot.
Contingut de negre de fum: s’efectuarà la prova d’escalfament del material en
atmosfera de nitrogen segons s’especifica en la norma UNE 53.142. Aquesta
prova es realitzarà en cinc mostres de cada lot i el resultat ha de ser 2,5% en
pes amb una folgança de 0,5%. Si una de les mostres no compleix es repetirà
l’assaig amb unes mostres diferents, i si es torna a donar el mateix cas o dues
del primer lot no compleixen es rebutjarà el lot.
Dispersió del negre de fum: l’assaig consisteix en comprimir petites mostres del
material fins a formar una làmina prima entre les platines d’un microscopi a
una temperatura propera a la de fusió del material per a ser comparada amb
les fotografies a 200 augments de les figures 2 i 3 de la norma UNE 53.142. La
prova es realitza sobre cinc mostres, si una de les mostres no compleix es
repetirà l’assaig amb unes mostres diferents, i si es torna a donar el mateix cas
o dues del primer lot no compleixen es rebutjarà el lot.
Prova d’estanqueïtat: la mostra estarà formada per cinc porcions de tub de 30
centímetres de longitud per lot. Cada una de les porcions es tancarà en els seus
extrems sense alterar la resistència del material i es sotmetrà a les mostres a
una temperatura de 20ºC i una humitat relativa baixa. Posteriorment es
connectarà una font de pressió hidràulica i s’elevarà la pressió 1 bar per minut
fins a tenir la pressió nominal, mantenint-la durant una hora i observant la
presència de fuites o alteracions similars. Si una de les mostres no compleix es
repetirà l’assaig amb unes mostres diferents, i si es torna a donar el mateix cas
o dues del primer lot no compleixen es rebutjarà el lot.
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-

-

-

Prova de resistència a pressió hidràulica interna de llarga durada: s’examinaran
10 mostres per cada lot que tindran una longitud mínima de 25cm. Es procedirà
a tancar els extrems de la mateixa manera que en el cas anterior i es separaran
les mostres en dos grups de 5 que es sotmetran a temperatures de 37 i 20
graus.
Es connectarà la font de pressió hidràulica fins a arribar a la pressió de prova,
que serà el valor de la pressió nominal per al grup que s’hagi sotmès a 20 graus
i 0,8PN per al grup que s’hagi sotmès a 37 graus. Es mantindrà aquesta pressió
durant mil hores. Si una de les mostres no compleix es repetirà l’assaig amb
unes mostres diferents, i si es torna a donar el mateix cas o dues del primer lot
no compleixen es rebutjarà el lot.
Prova de ruptura per pressió hidràulica interior: seguint el mateix procediment
que en el cas anterior s’arribarà a una pressió de 2PN durant un minut. El assaig
es considera negatiu si es produeix la ruptura del tub amb pèrdua d’aigua
prolongada inclús a pressió interior inferior a la de la prova. Si una de les
mostres no compleix es repetirà l’assaig amb unes mostres diferents, i si es
torna a donar el mateix cas o dues del primer lot no compleixen es rebutjarà el
lot.
Prova d’envelliment: per aquesta prova s’utilitzaran cinc mostres de tub de 25
centímetres de longitud. Es connectarà un extrem de cada tub a un manòmetre
capaç de mesurar fins a 40 bar, mentre que l’altre extrem es connectarà a una
font d’aire a través d’una vàlvula. Es sotmetrà a les mostres a la PN, es tancarà
la vàlvula i es desconnectarà de tal forma que es mantingui la pressió interior.
Es submergeix el tub en aigua per observar la presència de possibles fugues i
posteriorment es sotmeten a un agent activador d’envelliment de polietilè en
un medi higroscòpic durant tres hores. Es mesurarà la pèrdua de pressió a
l’interior del tub i no hi haurà d’haver pèrdua de pressió en, al menys, 4 de les
cinc mostres.
Prova de rugositat: es realitzarà a petició del director de l’obra la comprovació
de que la pèrdua de càrrega no supera en més d’un 10% la pèrdua calculada. Es
tracta d’una prova optativa.
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Les proves a efectuar en obra seran les següents:
-

-

Prova de pressió interior: aquesta prova es pot realitzar per a tota la xarxa o
per trams. La pressió de la prova serà de 0,75PN. La prova consisteix en pujar la
pressió interior de la canonada a 1 bar per minut fins a arribar a la pressió
fixada per desprès tallar l’entrada d’aigua i mantenir la canonada en aquesta
situació durant un quart d’hora. El resultat es considera positiu si no hi ha un
descens superior a 0,075PN.
Prova d’estanqueïtat: aquesta prova es realitzarà per tota la xarxa al complet
arribant a la pressió estàtica màxima previsible, definint-se aquesta com PN/2.
Un cop la canonada estigui plena, s’elevarà la pressió arribant a la pressió de
prova i s’anotarà la quantitat d’aigua que s’ha de continuar injectant per
mantenir la pressió de la prova.
La prova tindrà una duració de 30 minuts i la pèrdua d’aigua no ha de superar
el valor de 0,12 · Longitud (m) · Diàmetre interior (m).

De la mateixa forma que per a les canonades, es sotmetrà a proves de fàbrica a les
juntes i peces especials.
Les proves de fàbrica seran les següents:
-

Estanqueïtat a pressió hidràulica interior en canonada recta.
Estanqueïtat a pressió hidràulica interior en canonada corbada.
Estanqueïtat quan es col·loqui una càrrega exterior perpendicular a l’eix del
tub.
Estanqueïtat a pressió hidràulica exterior.
Resistència a pressió hidràulica interior aplicada intermitentment.
Resistència a forces de tracció.
Proves d’envelliment.

La formació i control dels lots correrà a càrrec del proveïdor, que haurà de classificar
els elements en lots de 200 peces de la mateixa classe o fracció. Totes les peces
estaran numerades per sèries correlatives, de les que el director de l’obra escollirà de
forma aleatòria el nombre d’elements necessaris per a la prova en qüestió.
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A continuació es descriuran les proves de fàbrica de juntes, colzes, tes, reduccions i
taps:
-

-

-

-

-

-

Prova d’estanqueïtat a pressió hidràulica interior en canonada recta:
S’agafaran cinc peces de cada lot que es connectaran entre tubs de forma que
entre els les peces hi hagi 30 cm de distància de tub. Un dels extrems del
sistema es tanca a pressió i per l’altre s’introdueix aigua a pressió a raó de 1
bar/minut fins arribar a la pressió nominal, que es mantindrà durant una hora.
El resultat serà satisfactori si no hi ha pèrdues d’aigua. Si una de les mostres no
compleix es repetirà l’assaig amb unes mostres diferents, i si es torna a donar el
mateix cas o dues del primer lot no compleixen es rebutjarà el lot.
Prova d’estanqueïtat a pressió hidràulica interior en canonada corbada:
Es preparen les mostres com en el cas anterior deixant una distància entre
mostres de 10 diàmetres nominals i es corba amb un radi de curvatura de 15
vegades el diàmetre nominal. A partir d’aquí, es situa la junta de forma que
resisteixi el moment flector que la curvatura li provoca i es realitza el mateix
procediment que en el cas anterior.
Prova d’estanqueïtat quan es col·loqui una càrrega exterior perpendicular a
l’eix del tub: s’agafen 5 mostres de cada lot i es col·loquen entre tubs de 20 i 37
cm. En el tub de 20 cm es col·loca una font de pressió i en l’altre extrem es
tapona de forma que a l’interior s’arribi a una pressió de 5 bar. A continuació,
es penja de l’extrem de 37 centímetres un pes de 10 kg mitjançant una unió
separada de la junta a 2 cm durant 15 minuts.
Prova d’estanqueïtat a pressió hidràulica exterior:
S’agafaran cinc mostres per lot que es col·locaran entre tubs de 30 centímetres
oberts en els dos extrems. Es col·loca la peça a l’interior d’un tanc on els
extrems queden fora d’aquest i es plena el tanc d’aigua durant 20 minuts,
posteriorment s’eleva la pressió del tanc fins a 0,8 bar i es manté la situació
durant dues hores per comprovar si hi ha entrada d’aigua dins la canonada. Si
una de les mostres no compleix es repetirà l’assaig amb unes mostres diferents,
i si es torna a donar el mateix cas o dues del primer lot no compleixen es
rebutjarà el lot.
Prova de resistència a pressió hidràulica interior aplicada intermitentment:
S’agafaran cinc mostres de cada lot i es prepararan de la mateixa forma que per
la prova d’estanqueïtat a pressió hidràulica interior, de forma que es sotmeten
a períodes alternats de 24 hores a pressió i 24 hores sense pressió fins a arribar
amb sis cicles a la pressió nominal. Es comprovarà si existeixen pèrdues d’aigua.
Si una de les mostres no compleix es repetirà l’assaig amb unes mostres
diferents, i si es torna a donar el mateix cas o dues del primer lot no
compleixen es rebutjarà el lot.
Prova de resistència de forces a tracció:
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-

S’agafaran cinc mostres de cada lot preparades de la mateixa forma que en el
cas anterior i es situaran a l’interior d’un tanc amb aigua a 40ºC. Es sotmet a la
canonada a una força axial de valor:
F = 3,14 · 2 · espessor nominar · (40 – espessor nominal)
Es comprova la ruptura i si una de les mostres no compleix es repetirà l’assaig
amb unes mostres diferents, i si es torna a donar el mateix cas o dues del
primer lot no compleixen es rebutjarà el lot.
Prova d’envelliment:
Es pinta la superfície exterior del tub amb un agent activador de l’envelliment
del PE i es manté durant tres hores a 20ºC i s’examina si han aparegut defectes.
Si una de les mostres no compleix es repetirà l’assaig amb unes mostres
diferents, i si es torna a donar el mateix cas o dues del primer lot no
compleixen es rebutjarà el lot.

Transport i posta en obra dels materials.

El contractista té l’obligació de realitzar una inspecció de les canonades de PE que
arribin a l’obra i de les peces especials en fàbrica de forma que es garanteixi que
corresponen a lo especificat en el projecte.
Les operacions de càrrega es realitzaran a mà o amb mitjans mecànics assegurant que
el material no pateixi danys.
Els accessoris o peces especials es col·locaran el més pròxim possible als punts on han
de ser instal·lats de forma que es pugui apreciar de forma clara la manca o excés
d’aquestos durant el procés de muntatge.
Un cop acabada la instal·lació, es realitzarà una prova on es plena la canonada d’aigua
a una velocitat gradual i s’augmentarà la pressió en un període de temps de 10 minuts
fins a 1,4 vegades la pressió de disseny.
En cas d’observació d’errors o problemes en la instal·lació aquests hauran de ser
corregits en un plaç fixat pel director de l’obra.
En tot moment, es compliran les recomanacions fixades en el punt 5.2 de la Guía
Técnica sobre Tuberías para eltransporte del Agua a presión del Centro de Estudios
Hidrográficos del CEDEX.
Totes les despeses d’aquestes proves corren a càrrec del contractista.
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3.2.8.3.

Canonades de policlorur de vinil (PVC).

Disposicions generals.

Les canonades de PVC compliran la normativa UNE-EN ISO 1452-1-2:2000/2004 i en el
cas de que la fàbrica estigui en possessió del certificat de producte per tercera part
haurà d’entregar una copia per als tubs de diàmetres i pressions certificats seguint la
norma citada.

Característiques tècniques.

Les característiques tècniques de la matèria primera dels tubs, els diàmetres nominals,
la seva tolerància dimensional i altres paràmetres estan establerts a la norma UNE-EN
ISO 1452.
Els materials bàsics que constitueixen els tubs són son la resina de PVC pura i actius
tals com lubrificants, estabilitzadors, colorants i modificadors de les propietats finals
per millorar les propietats del producte.
En ningun cas es podran afegir substàncies addicionals per alterar alguna de les
característiques del material.
Les característiques físiques exigides i els mètodes d’assaig es mostren a la següent
taula:
Taula 1. Característiques físiques exigides de PVC.
Característica
3
Densitat (kg/cm )
Coeficient de dilatació lineal
(milionèsimes/ºC)
Temperatura de reblaniment (ºC)
2
Resistència a tracció (kg/cm )
Allargament a la ruptura (%)
2
Absorció d’aigua (per 100 g/m )
Retracció longitudinal (%)
Grau de gelificació
Opacitat (%)

Valor
1,35 – 1,46
60 – 80

Mètode d’assaig
UNE-EN ISO 1183-2:2005
UNE 53.126/1979

> 79
> 500
> 80
< 40
<5
Sense atacs
< 0,2

UNE-EN ISO 306:2005
UNE-EN ISO 1452-2:2010
UNE-EN ISO 1452-2:2010
UNE-EN ISO 1452-2:2010
UNE-EN ISO 2505:2006
UNE-EN 580
UNE-EN ISO 13468-1:1997

Les canonades de PVC es fabricaran en instal·lacions especialment preparades amb
tots els dispositius necessaris per obtenir una producció sistematitzada i amb un
laboratori mínim per a la comprovació del mostreig.
No s’admetran peces especials fabricades per unió o soldadura.
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L’aspecte del material haurà de presentar les següents condicions:
-

La superfície del material haurà de ser llisa i uniforme en el seu color, que serà
el gris.
Les seccions estaran tallades en de forma perpendicular al seu eix.
El material estarà exempt d’esquerdes i altres imperfeccions en la seva
totalitat.
Les parets seran suficientment opaques per evitar el creixement d’algues al seu
interior.

Sistemes d’unió.

El material de les juntes haurà de ser escollit seguint la normativa EN 681-1 i ha de
seguir les característiques especificades a la normativa UNE-EN 6811:96/A1/A2/A3:2006).
No s’admetran juntes amb defectes com esquerdes o deformacions de fàbrica que
impedeixin que la peça compleixi amb les funcions especificades a la normativa UNEEN ISO 1452.
Les dimensions de les unions per la junta elastomètrica correspondran a lo especificat
a la normativa UNE-EN-1452-2:2010.
Els extrems de tots els elements d’unió estaran perfectament acabats de forma que es
garanteixi una unió impermeable i ajustada.
El lubricant que s’utilitzi per a les unions no serà en cap cas agressiu per al material.
Per a les canonades de diàmetre 50 mm, la cola utilitzada haurà d’estar comprovada
pel subministrador de les canonades i es comprovarà que no hi ha pèrdues d’aigua en
cada una de les unions.
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Marcat.

Els elements de marcat estaran impresos o marcats directament sobre la canonada
amb un color diferent al gris i situats a intervals màxims d’un metre de forma que
siguin interpretables després de l’emmagatzematge.
El marcat mínim exigit disposarà de:
-

Nombre de la norma de sistema.
Nom del fabricant i/o de la marca comercial amb informació sobre la ciutat i
any de fabricació.
Material.
Diàmetre nominal i espessor de la paret.
Pressió nominal.

Proves.

En el cas de que el fabricant disposi de certificat de qualitat del producte emès per
l’organisme autoritzat per l’administració competent seguint la norma UNE-EN ISO
1452-1-2:2000/2004 per als diàmetres i pressions especificats, no serà necessari un
control de qualitat exhaustiu.
En cas contrari, el fabricant disposarà del certificat de qualitat ISO 9001 en vigor emès
per l’organisme autoritzat i realitzarà totes les proves que es citen a continuació:
-

-

-

-

-

Resistència mínima requerida:
Aquesta prova seguirà la normativa UNE-EN ISO 1167-1:2006 i UNE-EN ISO
1167-2:2006 i requerirà d’un resultat de 25 MPa.
Densitat:
La densitat serà mesurada seguint la normativa UNE-EN ISO 1183-1-2-3:2005 i
haurà de tenir uns resultats entre 1350 i 1460 kg/m3.
Opacitat:
L’opacitat del material serà mesurada seguint la normativa UNE-EN ISO
7686:2006 i no haurà de superar el valor de 0,2%.
Diàmetres:
El diàmetre exterior nominal i mig es mesuraran seguint la normativa UNE-EN
ISO 3126:2005 ERRATUM 2007 i el seu valor estarà entre les toleràncies
donades a la taula 1 de la norma UNE-EN ISO 1452-2:2000/2004.
Espessor de la paret:
Aquest paràmetre ha de coincidir amb el valor donat a la taula 2 de la norma
UNE-EN ISO 1452-2:2000/2004.
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-

-

Resistència a la pressió interna:
Els tubs hauran de resistir sense defectes (igual que en el cas del PE) a l’assaig
descrit a la normativa UNE-EN ISO 1167-1-2:2006.
Composició química:
Es seguirà el procediment establert a la normativa UNE-EN ISO 6401:2009 i
s’haurà de garantir que el contingut en monòmer clorur de vinil no supera 1
ppm.

En cas de no complir el valor especificat en aquest document o en la respectiva norma
citada, es rebutjarà el lot en la seva totalitat.

Transport i posta en obra dels materials.

El transport i posta en obra dels materials seguirà el mateix procediment que en el cas
del polietilè

3.2.9. Prefabricats de formigó.

Tots els materials prefabricats de formigó seguiran preferiblement les següents
normes, previ compliment del codi tècnic de l’edificació:
-

NTEFFB: referent a les façanes de blocs.
NTEEFB: estructures de fàbrica de blocs.
NTERPA: revestiment de paràmetres per alicatat.
NTERPE: revestiment de paràmetres per enfoscat.
NTERPG: revestiment de paràmetres per guarnits.
NTERPP: revestiment de paràmetres per pintures.
NTEPTP: envans prefabricats.

Els materials prefabricats de formigó es subministraran conjuntament amb els
certificats de garantia del fabricant i la documentació que acrediti les característiques
mínimes exigibles segons la EHE-08.
En cas contrari, aquesta documentació serà exigible per part de la direcció d’obra i en
cap cas es posaran en obra materials sense certificació.
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3.2.10. Equips mecànics.

Serà responsabilitat de l’empresa constructora la possessió dels medis mecànics
precisos i el personal capacitat per a la realització dels treballs necessaris per aquest
projecte així com la revisió de l’estat de la maquinària de l’obra.

3.2.11. Instal·lacions de protecció.

Es complirà en tots els efectes la normativa de protecció contra incendis en
establiments industrials aprovada per el reial decret 2267/2004 del 3 de desembre.
En referència a la instal·lació de malla anti-pedra i d’ombreig, han de quedar
garantides la fixació rígida al terreny dels pals de formigó i la tensió òptima dels cables
tensors per a la correcta subjecció de la malla. Aquest procés serà supervisat pel
director de l’obra.

3.2.12. Obres no especificades.

En el cas de que durant el transcurs de l’obra es requereixi d’obres no especificades
durant el plec de condicions i/o el projecte, quedarà sota responsabilitat del director
de l’obra l’especificació de les instruccions pertinents per a la seva correcta construcció
i la seva comunicació al contractista.
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3.3.

Condicions d’execució i amidament de les diferents unitats
d’obra.

En aquest apartat s’establiran els criteris d’execució i valoració de les unitats d’obra
corresponents als diferents subapartats.

3.3.1. Replantejament.

Abans de començar l’obra, el contractista, juntament amb el personal necessari
(topògraf) i en presència del director de l’obra, procedirà al replantejament general de
l’obra seguint els plànols. Un cop acabat el procés, s’aixecarà l’acta de replantejament.
Els replantejaments de detall es duran a terme seguint les instruccions del director de
l’obra, que realitzarà les comprovacions necessàries en presència del contractista o del
seu representant legal.
El contractista o l’empresa subcontractada es farà càrrec de tot el material necessari
per al replantejament.
A efectes d’amidament, totes les unitats d’obra que corresponguin a serveis de
topografia es mesuraran en hectàrees replantejades, entenent aquestes com la
superfície marcada amb els punts clau de la instal·lació en qüestió.

3.3.2. Desbrossament.

Es netejaran les arrels, arbustos i altres materials perjudicials de les superfícies que
hagin de ser ocupades per la planta del magatzem agrícola. Tots els materials retirats
hauran de ser portats a la deixalleria pertinent o cremats.
L’espessor considerat com a desbrossament és de 10 centímetres, qualsevol espessor
més gran es considerarà excavació.
El desbrossament es durà a terme en les zones especificades per el director de l’obra i
recaurà sobre aquest la responsabilitat d’identificar i protegir elements propers a les
zones de desbrossament tals com arbres o instal·lacions.
A efectes d’amidament, sempre que el desbrossament sigui necessari, es tindran en
compte les hores de personal de neteja emprades, entenent aquestes com les hores
en les que els treballadors de neteja estan retirant els materials de la finca.
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3.3.3. Moviment de terres per a l’anivellament i condicionament del terreny.

L’anivellament del terreny serà la primera obra a realitzar, previ a la col·locació dels
sistemes de reg, drenatge i malla.
Tot el personal implicat en l’anivellament del terreny, especialment els conductors
d’equips mecànics, haurà de reunir les condicions de competència i comportament
requerides pel director de l’obra.
El refinat dels talussos es podrà realitzar a mà o mitjançant equips mecànics.
L’anivellament del terreny del cultiu ha de garantir la conservació del sòl superficial,
per tant, si es veu necessari, es retirarà la capa de sòl superficial (40-50 cm) abans de
realitzar l’anivellament tal i com marquen els plànols corresponents i, posteriorment,
es tornarà a col·locar.
El contractista serà el responsable d’utilitzar totes les mesures de seguretat pertinents
a efectes d’aquesta tasca, així com de la utilització de les senyals necessàries per a la
seva correcta execució.
A efectes d’amidament, degut a que l’anivellament del terreny de la finca no
comportarà cap aportació de terra exterior, es comptabilitzaran les hectàrees
anivellades.
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3.3.4. Excavació de rases per a sistemes de reg i drenatge.

Les dimensions de les rases s’ajustaran estrictament a lo especificat en els detalls dels
plànols del projecte.
Les rases s’obriran mecànicament de forma que el seu traçat sigui correcte i alineat
amb els plànols.
En cas d’aflorament de roques o altres materials de difícil excavació durant la
realització de les rases, quedarà subjecte a la direcció d’obra la decisió de perforació o
adoptar un altre tipus de solució com la col·locació de ventoses en canonades.
Per al moviment de terres referent l’excavació de rases de la finca es seguiran
preferiblement les normes citades a continuació, previ compliment del CTE:
-

NTE-ADE: excavacions.
NTE-ADV: buidats.

El farciment de les rases s’efectuarà en el cas de les rases de la instal·lació hidràulica
amb el mateix material que s’hagi retirat. En el cas de la instal·lació de drenatge,
s’utilitzarà el material especificat en els plànols en la seva justa quantitat i espessor.
Es recomana que no transcorri més d’una setmana entre la excavació de la rasa i la
col·locació de les canonades.
A efectes d’amidament, es comptabilitzaran, tant per l’obertura com per al tancament
de les rases, la quantitat de metres cúbics de terreny retirats i disposats a la vora de la
rasa oberta.

3.3.5. Muntatge de canonades i altres elements soterrats.

En el moment de la interrupció del muntatge de canonades, aquestes hauran de
quedar taponades en els seus extrems lliures.
Prèviament al farciment de les rases, es requerirà l’autorització del director de l’obra,
que haurà de comprovar que s’hagin complert les normes necessàries.
Durant el muntatge de les canonades soterrades, s’haurà de garantir que les
canonades soterrades (incloent els laterals en la seva sortida) no entrin en contacte
amb pedres i/o altres materials agressius, per tant és necessari filtrar la terra que s’ha
retirat abans de tornar-la a col·locar i controlar que la terra que s’incorpora a les
sortides dels laterals (cada 4,5 metres) no tingui elements grossos.
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En quant a les unitats d’obra referents a canonades, els amidaments es realitzaran a
partir de la quantitat de metres lineals de cadascuna de les canonades (reg i drenatge)
posades en obra i dels accessoris de les canonades de drenatge (geotextil filtrant i
pedra de riu en rasa).
Les unitats d’obra referents a elements soterrats tals com colzes i derivacions es
mesuraran mitjançant la comptabilització de les unitats posades en obra.

3.3.6. Muntatge del sistema de malla i sistema de tutoratge.

El procediment de muntatge del sistema de malla consistirà en la col·locació dels pals
de formigó prefabricat tal i com marquen el plànol i el replantejament.
Una vegada col·locats els pals de formigó, es procedirà a la col·locació dels anclatges i
els cables tensors dels pals inclinats.
Posteriorment es col·locaran al terra els filferros longitudinals seguint les fileres de la
futura plantació i posteriorment, també al terra, s’estendran les sirgues transversals
per sobre dels filferros.
A continuació s’elevaran i es fixaran als pals i als anclatges els filferros longitudinals,
seguint les fileres (elevant també les sirgues transversals que no quedaran lligades als
pals). Aquí, es procedirà a alinear els pals de les fileres mitjançant l’ajust de la tensió
dels filferros longitudinals.
Posteriorment es fixaran els cables transversals als pals de la mateixa forma que en el
cas dels longitudinals i s’alinearan els pals de formigó que sostenen els cables
transversals.
Els cables es fixaran al caputxó dels pals mitjançant cargols i volanderes de ferro.
A continuació es col·locarà la sirga perimetral fixada als pals inclinats amb
subjectacables de ferro que fixarà la sirga perimetral al cable tensor que estarà lligat al
pal de formigó inclinat i es procedirà a col·locar el monofilament de plàstic que evitarà
que la malla i la sirga perimetral es freguin.
Per últim es col·locaran les plaques anti esfondrament en els pals inclinats i es
procedirà a la col·locació i fixació als filferros de la malla, que serà de color negre.
Les barres metàl·liques (creueta) i els filferros es col·locaran posteriorment a la
col·locació del sistema anti-pedra i d’ombreig. Es pot considerar la seva col·locació un
cop el cultiu hagi arribat a l’alçada apropiada.
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Tots els filferros i elements metàl·lics d’aquests sistemes hauran de garantir la no
deterioració mitjançant processos de galvanització o similars.
La malla anti-pedra serà l’últim element a col·locar, tal i com descriu el pla productiu
d’aquest projecte, i es fixarà als elements de subjecció mitjançant fixadors plàstics
separats a 0,8 metres i als altres trams continus de malla mitjançant elàstics de fixació
amb placa plàstica d’unió a malla separats a 1,5 metres situats entre les fileres.
Els amidaments de les unitats d’obra referents al sistema de malla anti-pedra i
tutoratge es realitzaran mitjançant la comptabilització del nombre de pals, anclatges i
elements auxiliars dels pals posats en obra tal i com especifiquen els plànols.
A més a més, es comptabilitzarà la quantitat de metres lineals de totes les unitats
d’obra referents als filferros, sirgues i filaments plàstics auxiliars disposats en obra.
Per últim, la unitat d’obra referent a l’adquisició i disposició de la malla anti-pedra es
comptabilitzarà a partir de la superfície d’aquest material disposada en obra en metres
quadrats.

3.3.7. Muntatge de les arquetes, canals baixants prefabricats i altres elements
auxiliars de la instal·lació de drenatge.

Per al muntatge de les arquetes i els canals baixants prefabricats de formigó de la
instal·lació de drenatge caldrà seguir explícitament les directrius especificades als
plànols.
Per a l’arqueta d’escolament, serà necessari foradar la canonada de diàmetre nominal
90mm “in situ” amb forats de diàmetre 6mm per garantir l’entrada d’aigua a la
canonada en totes les direccions.
Els amidaments de les unitats d’obra referents a l’adquisició i posta en obra de les
arquetes i els canals baixants prefabricats de formigó de la instal·lació de drenatge
consistiran en la comptabilització dels elements posats en obra.
Les unitats d’obra referents a les canonades de formigó i PVC auxiliars a aquestes
arquetes, es mesuraran mitjançant els metres lineals de canonada posats en obra.
El sistema de dissipació d’energia posterior als canals baixants, consistirà en l’execució
de formigó en obra amb ciment de tipus CEM II/B-L amb una profunditat màxima de
10 centímetres, i l’amidament de la conseqüent unitat d’obra es realitzarà a partir de
la comptabilització dels metres quadrats de formigó executats en obra.
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3.3.8. Magatzem agrícola.

L’elecció especifica de les bigues es realitzarà en funció de l’oferta del contractista,
sempre que compleixin les especificacions d’esforços de l’Annex VIII. Es respectaran els
tipus d’unió que s’especifiquen als plànols.
La teulada estarà formada per material en panell sandvitx amb l’aïllant que s’especifica
al plànol 6: Magatzem i serà de color granat.
El tancament lateral estarà format per formigó en panell sandvitx amb l’aïllant que
s’especifica al plànol 6: Magatzem i serà de color granat.
Els amidaments dels diferents elements estructurals del magatzem s’especifiquen a
continuació.

3.3.8.1.

Condicionament del terreny i fonamentació.

Per al moviment de terres referent l’excavació de rases de la finca es seguiran
preferiblement les normes citades a continuació, previ compliment del CTE:
-

NTE-ADZ: rases i pous.

L’amidament referent a les unitats d’obra d’obertura de rases per als fonaments del
magatzem s’obtindrà a partir de la quantitat de metres cúbics de terreny retirats i
carregats en camió.
En el cas de la unitat d’obra referent a la compactació i escarificació del terreny, es
comptabilitzarà la superfície de terra a compactar a una profunditat inferior als 30cm.
A més a més, es comptabilitzaran la quantitat de metres cúbics de formigó necessaris
per les unitats d’obra referents al reblert de les rases de fonamentació així com els kg
d’acer necessaris per a les unitats d’obra referents a les armadures dels fonaments.
El reblert dels pous d’encastament en cistella es realitzarà amb morter sense retracció,
i la conseqüent unitat d’obra es comptabilitzarà amb la quantitat de pous reblerts.
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3.3.8.2.

Estructura.

La disposició de l’estructura seguirà els criteris de seguretat que el coordinador en
matèria de seguretat i salut i l’estudi bàsic especifiquin. A més a més, es requerirà la
certificació de qualitat al subministrador dels materials prefabricats previ muntatge
d’aquests.
Els amidaments de les unitats d’obra referents a l’adquisició i posta en obra dels
elements estructurals consistiran en la comptabilització de bigues, pilars i metres de
corretges posats en obra.

3.3.8.3.

Tancaments.

S’entén com tancament tota aquella estructura divisòria entre dos espais, en el cas del
present projecte, l’espai interior i exterior del magatzem. Aquestes partides d’obra
comprenen els tancaments prefabricats de formigó amb panell sandvitx aïllant, la
coberta amb panell sandvitx aïllant i la porta d’acer del magatzem.
El constructor serà el responsable de perforar els tancaments corresponents per al pas
de canonades.
Els amidaments de les unitats d’obra referents a l’adquisició i disposició dels
tancaments en obra consistiran en la comptabilització dels metres quadrats de
tancament posats en obra.

3.3.8.4.

Pavimentació.

La pavimentació del magatzem es realitzarà seguint la dosi especificada als plànol 6:
Magatzem i, 6 hores després de la seva col·locació, es realitzaran els talls del paviment
en quadrats de 5x5m mitjançant discs per garantir un control de la dilatació.
A més a més, es controlarà la seva fisuració amb una armadura formada per malla
electrosoldada de dimensions 200 x 200 x 5mm.
Els amidaments de les unitats d’obra referents a la pavimentació consistiran en la
comptabilització dels metres quadrats de malla electrosoldada col·locats en obra i els
metres cúbics de formigó HA/B/25/IIa amb 300 kg/m3 de ciment posats en obra.
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3.3.8.5.

Acabats.

Els acabats hauran de seguir els colors especificats en els plànols, quedant
responsabilitzat el constructor en cas d’incompliment.
L’amidament de les unitats d’obra referents als acabats consistirà en la
comptabilització dels metres quadrats de pintura (o tractament) similar executat en
obra.

3.3.9. Instal·lació elèctrica.

L’empresa subministradora i muntadora de la instal·lació elèctrica queda
responsabilitzada de garantir íntegrament una instal·lació que respongui a totes les
especificacions de l’esquema elèctric que es troba a l’ultima pàgina de l’Annex IX
d’aquest projecte, quedant també amb caràcter contractual tot el contingut de l’Annex
citat.
La ubicació de les bateries i la disposició de la instal·lació de posta a terra tindran en
compte els requisits mínims de ventilació, seguretat i il·luminació de l’espai descrits,
respectivament, en la ITC - BT - 30 (exceptuant en el punt on s’especifica la tipologia de
làmpades emprades, ja que per aquest projecte s’utilitzarà tecnologia LED en tots els
punts de llum) i la ITC - BT - 18 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT, BOE
nº 224 del 18 de setembre de 2002).
Per a la instal·lació elèctrica que correspon a la il·luminació i alimentació del motor i
l’electrovàlvula dels sistemes de fertirrigació i filtratge, sempre que el dipòsit d’adob
no estigui aïllat de la resta de l’habitacle, es compliran totes les especificacions de la
ITC - BT - 30 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, concretament les de l’apartat
3.
La instal·lació de les dues bateries respondrà a una connexió en paral·lel, i es
col·locaran dues bateries del mateix model adquirides i col·locades en el mateix
moment a la instal·lació. En cas de substitució, es substituiran les dues bateries a la
vegada i es repetirà el procediment descrit anteriorment.
Els mòduls fotovoltaics es col·locaran a la vessant de la teulada del magatzem amb
orientació sud.
Els llums LED tindran una disposició uniforme penjant del sostre (altura mínima 5
metres des del terra), de forma que es repartiran 22 llums a l’interior del magatzem i 2
a l’exterior de la façana 1 del magatzem.
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Els amidaments de les unitats d’obra referents a la instal·lació elèctrica consistiran en
la comptabilització dels diferents elements que la formen col·locats en obra,
exceptuant les unitats referents a la disposició de cablejat elèctric, per a les quals es
comptabilitzaran els metres lineals de cable amb aïllant disposats en obra.

3.3.10. Instal·lació de filtratge.

La instal·lació de filtratge consistirà en un únic filtre de malla autonetejant de 4'' amb
tots els accessoris i un nivell de filtració de 130/120 MICRON/MESH.
La instal·lació de filtratge s’adquirirà a partir de l’empresa subministradora de la
instal·lació hidràulica, quedant aquesta responsabilitzada de l’obtenció de les seves
parts i de l’execució en obra de la mateixa.
Tota aquesta instal·lació es considera una única unitat funcional del projecte i el seu
amidament consistirà en comptabilitzar quantes unitats de filtratge han sigut
disposades en obra.

3.3.11. Instal·lació de fertirrigació.

La instal·lació de fertirrigació comprendrà un dipòsit de 1000 litres, preferiblement
amb capacitat química aïllant, tapa i connexió mitjançant canonades i elements d’unió
de PVC a la canonada principal.
A més a més, la instal·lació de fertirrigació disposarà d’una bomba elèctrica de
potència màxima 0,5CV i cabal variable, connectada a la instal·lació elèctrica del
magatzem.
La instal·lació de fertirrigació s’adquirirà a partir de l’empresa subministradora de la
instal·lació hidràulica, quedant aquesta responsabilitzada de l’obtenció de les seves
parts i de l’execució en obra de la mateixa.
Tota aquesta instal·lació es considera una única unitat funcional del projecte i el seu
amidament consistirà en comptabilitzar quantes unitats de fertirrigació han sigut
disposades en obra.
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4. Plec de condicions econòmiques.
4.1.

Disposicions generals.

L’objectiu d’aquest apartat del plec de condicions és garantir que el contractista rebi la
compensació de tots els treballs executats sempre que aquests hagin set realitzats
seguint les especificacions d’aquest projecte.

4.2.

Fiances i garanties econòmiques.

El director de l’obra queda plenament facultat per exigir al contractista, prèvia
aprovació del contracte, totes les dades o referències financeres i bancàries
necessàries per a tenir plena seguretat de que el contractista reuneix les condicions
necessàries per al compliment de l’obra.
Des de la direcció d’obra es tindrà la facultat d’exigir al contractista una fiança del 15%
del pressupost de les obres que se li adjudiquin.
Sempre que el contractista no respongui a la realització d’una de les obres, la direcció
d’obra queda plenament facultada per sol·licitar la seva execució a un tercer, al que se
li abonarà el preu i la fiança.
Un cop realitzada la recepció definitiva de l’obra, i sempre que el contractista hagi
acreditat mitjançant un certificat de l’alcalde de Sarroca de Lleida que no hi ha cap
tipus de reclamació cap a ell, es procedirà a la devolució de la fiança en un termini no
superior a 7 dies.
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4.3.

Preus i pressupost.

L’objectiu principal del pressupost és anticipar el cost de tot el procés de construcció
de l’obra, de forma que es descriguin els següents preus:
-

Preu bàsic: aquell que s’estableixi en el pressupost per a cada unitat de
material disposada en obra, o el preu per hora de maquinària i mà d’obra.
Preu unitari: aquell preu resultat de la suma del preu bàsic per la quantitat
d’elements de cada unitat d’obra, més els medis auxiliars i els costos indirectes
calculats de forma percentual. Es consideraran costos indirectes els materials
que siguin necessaris per a l’execució de les diferents unitats d’obra així com les
despeses de personal, combustible, amortització de maquinaria i energia
requerits.

4.4.

Preus contradictoris i reclamacions en base als preus.

En qualsevol cas en el que s’estimi necessari fixar un nou preu es procedirà a la
sol·licitud per part del contractista que inclourà la seva proposta de preu. Aquesta
sol·licitud serà estudiada per part de la direcció d’obra i es procedirà a aprovar o no la
proposta.
En cas d’aprovació es formularà el document i el procediment pertinent per part de la
direcció d’obra amb la finalitat de modificar el preu. En cas contrari, el director de
l’obra delegarà la responsabilitat de decisió al promotor.
El contractista està obligat a realitzar totes les reclamacions d’augment de preus en un
moment previ a la firma del contracte, tota reclamació d’augment de preus posterior a
aquesta quedarà sense dret de ser estudiada.
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4.5.

Revisió de preus.

La revisió de qualsevol preu quedarà subjecta a aprovació per part del director de
l’obra i del promotor, que hauran de fixar el nou preu de la unitat d’obra en qüestió i
aixecar acta d’aquesta resolució per a procedir a l’actualització del preu de totes
aquelles unitats que s’executin a partir del dia d’aixecament de l’acta.
Si la proposta de preu feta per part del contractista al director de l’obra i traslladada
per aquest últim al promotor no és acceptada pel promotor, el contractista estarà
obligat a acceptar la resolució que es proposi per part del promotor i la direcció d’obra
amb els nous preus i materials de la unitat d’obra en qüestió.

4.6.

Amidaments i valoració dels treballs realitzats.

La valoració de l’obra comprendrà el recompte, un cop acabada l’obra, de les unitats
d’obra executades i el preu d’aquestes, així com el percentatge que s’hagi fixat en el
contracte d’obres de benefici industrial amb el contractista.
L’amidament de les unitats d’obra tindrà lloc seguint les prescripcions d’aquest plec de
condicions, i es considerarà una unitat d’obra acabada quan el director de l’obra
determini la concordança entre els elements executats i lo establert al pressupost.
Durant l’elaboració dels amidaments serà requerida la presència del contractista i es
signarà una acta on es ratificarà la conformitat d’ambdues parts pel que fa a les
mesures.
Els amidaments parcials es fixaran sempre en presència del contractista, que tindrà
dret a reclamar una còpia de l’acta d’aquest procediment.
El contractista té l’obligació de revisar el pressupost del projecte i reclamar qualsevol
desacord amb aquest en un moment previ a la signatura del contracte.
La valoració de les obres incompletes seguirà els mateixos preus que la de les obres
acabades, sense que es puguin fraccionar unitats d’obra en ningun dels casos.
Les liquidacions parcials tenen caràcter provisional, de forma que no suposaran en
ningun dels casos la recepció total o parcial de l’obra i donaran plena facultat al
promotor per revisar les parts de l’obra que s’hagin liquidat.
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El pagament es farà efectiu dins dels terminis fixats en el contracte d’obres per part del
promotor i del contractista i estarà d’acord amb les certificacions fetes per part del
director de l’obra. Tota modificació de l’obra que suposi un augment o disminució del
preu de la mateixa queda subjecta a aprovació per part del director de l’obra.
El contractista queda exempt de la suspensió de l’obra per la demora en el procés de
pagament. A més a més, sempre que l’obra es retardi de forma injustificada es
procedirà al procés d’indemnització per part del contractista que comprendrà el preu
justificat per part del promotor i aprovat pel director de l’obra.
El contractista té dret a indemnització per danys de causa major, que queden definits
per:
-

Incendis causats per tempestes.
Danys produïts per causes atmosfèriques, sota revisió de que el contractista ha
pres totes les mesures possibles per a evitar aquestos danys.
Danys produïts per moviments de terreny.
Despeses ocasionades per activitats delictives, sota revisió de que el
contractista ha pres totes les mesures possibles per a evitar aquestes despeses.

El preu de la indemnització correspondrà al de les unitats d’obra que s’hagin vist
afectades, en cap cas correspondrà a medis auxiliars propietat del contractista.
El contractista queda obligat a assegurar l’obra durant tot el període d’execució de la
mateixa. El preu de les unitats assegurades serà el mateix que el de les unitats d’obra i
s’abonarà al promotor, que remetrà les certificacions corresponents a aquests imports
al contractista.
Les condicions de l’assegurança contractada es fixaran per consens entre el
contractista, el director de l’obra i el promotor.
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4.7.

Recepció i liquidació de l’obra.

Per efectuar el procediment de recepció provisional de les obres serà necessària la
presència del propietari o promotor, de la direcció d’obra i del contractista.
Una obra es donarà per rebuda quan es consideri que es troba en bon estat i que ha
estat executada tal i com el projecte en la seva totalitat especifica.
Quan les obres no es considerin en estat d’ésser rebudes, s’aixecarà acta d’aquesta
situació i s’especificaran les instruccions del director de l’obra per a solucionar el
problema en qüestió dins del termini que aquest últim estimi necessari.
Un cop l’obra estigui acabada i en condicions d’ésser rebuda en la seva totalitat,
s’aixecarà acta amb els documents de la liquidació final. Una còpia d’aquesta acta serà
per al promotor i l’altra per al contractista.
El termini de garantia serà d’un any per als defectes i vicis ocults, durant aquest any,
totes les despeses ocasionades per aquest motiu correran a càrrec del contractista.
El contractista serà el responsable de la conservació de l’obra durant el termini de
garantia en el cas de que aquesta no hagi set ocupada pel promotor.
Un cop s’arribi al final del termini de garantia, es verificarà la recepció definitiva de
l’obra i el contractista quedarà exempt de totes les responsabilitats anteriors, en cas
contrari, el director de l’obra podrà demorar la recepció definitiva fins que consideri
que les obres estan en condicions d’ésser rebudes i procedint a un nou procés de
recepció.
Un cop s’hagi efectuat la recepció definitiva de l’obra, es procedirà a la seva liquidació
final, que donarà resposta a totes les unitats d’obra realitzades i aprovades pel director
de l’obra, en aquest punt no s’admetrà cap tipus de reclamació del contractista.
En cas de rescissió del contracte, la liquidació parcial es farà efectiva per part d’un
contracte liquidador entre la contracta i el promotor en el qual s’inclouran les unitats
d’obra realitzades fins la data de rescissió.
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5. Condicions legals derivades del projecte.
5.1.

Disposicions generals.

Aquest apartat del plec de condicions pretén aclarir les obligacions legals del
contractista.

5.2.

Obligacions legals del contractista.

El contractista ha de respondre en tot moment a la llei de contractes de treball, la llei
d’accidents de treball, la llei de subsidi familiar i la llei d’assegurances socials.
El contractista posarà a disposició del director de l’obra i del promotor tots els
documents legals referents a la seva relació amb la obra dels que disposi, quedant
responsabilitzat de tota falta que ocasioni a aquestes.
El contractista serà el responsable d’abonar tots els pagaments de caràcter municipal o
regional referents a l’obra.
El contractista serà el responsable legal i civil de tots els accidents que tinguin lloc
durant la obra que no estiguin assegurats, i que s’atribueixin a la manca de previsió o
seguretat per la seva part.

5.3.

Causes de rescissió del contracte.

Les causes de rescissió de contracte són la pèrdua de la capacitat del contractista de
realitzar la obra, ja sigui per causes naturals o financeres.
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5.4.

Causes d’alteració del contracte.

Són causes d’alteració i la conseqüent modificació del contracte les citades a
continuació:
-

Una modificació del projecte suficientment important per suposar una variació
del pressupost del 40%.
Una modificació de les unitats d’obra del mateix calibre que en el cas anterior.
La suspensió de l’obra començada per causes alienes al contractista.
L’incompliment per part del contractista dels terminis fixats prèviament per la
direcció d’obra i el promotor.
La mala fe durant l’execució dels treballs.
L’abandonament de l’obra.

Lleida, juliol del 2020
David Traguany Casalilla
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