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Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m
3

no si

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 9,040 0,512 8,220

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 5,000 0,082 6,350

metalls 170407 0,004 0,050 0,001 0,100

fustes 170201 0,023 0,250 0,066 0,150

vidre 170202 0,001 0,010 0,004 0,050

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 14,35 t 0,7544 14,87 m
3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 2,5600 0,0896 0,0552

obra de fàbrica 170102 0,0150 1,0900 0,0407 0,0100

formigó 170101 0,0320 1,0900 0,0261 0,0100

petris 170107 0,0020 0,2300 0,0118 0,0047

guixos 170802 0,0039 0,1200 0,0097 0,0300

altres 0,0010 0,0300 0,0013 0,0005

   embalatges 0,0380 0,1280 0,0285 0,0110

fustes 170201 0,0285 0,0360 0,0045 0,0018

plàstics 170203 0,0061 0,0470 0,0104 0,0041

paper i cartró 170904 0,0030 0,0250 0,0119 0,0470

metalls 170407 0,0004 0,0195 0,0018 0,0007

totals de construcció 2,69 t 0,07 m
3

- altres

-

-

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

especificar

especificar -

-

Terres contaminades

Residus que contenen PCB

Projecte de rehabilitació Seu del Consell de Riumar

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu

reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc 

Aguila Pescatera

Deltebre

no

Comarca : Baix ebre

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu

nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir

terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                1
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si

-

-

-

-

-

si
si
-
-
-

-

0,00 t 0,00 m
3

0,25 t 0,15 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0,25 t 0,15 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 1,09

Maons, teules i ceràmics 40 10,13

Metalls 2 0,07

Fusta 1 0,29

Vidres 1 0,01

Plàstics 0,50 0,03

Paper i cartró 0,50 0,03

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no si

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

Enderroc, Rehabilitació, 

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne

millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 

d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no inert

no no especial

no inert

no no especial

no no especial

no no especial

no no especial

si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00

0,00

(m
3
)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
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0,00 0,000,00



si

-

-

tipus de residu

Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m
3
 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 0,01 0,20

Maons i ceràmics 11,11 -

Petris barrejats 8,58 128,68

Metalls 0,14 2,04

Fusta 0,20 -

Vidres 0,07 1,01

Plàstics 0,01 0,08

Paper i cartró 0,06 0,95

Guixos i no especials 0,04 0,62

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

133,59

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m
3

euros

El volum dels residus és de : 14,94

El pressupost de la gestió de residus és de :

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

504,10

135,79 200,77 45,26

515,41

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Compactadores

- 0,03 -

-

- 0,32 -

- 0,21

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Carretera d'Amposta- Deltebre

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)

gestor adreça codi del gestor

TV-3454-PK 11,87
Fornos Contenidors 

S.L.

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva

correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

-

- - 0,00

Valoritzador / Abocador          

-

0,00

runa neta

0,68 -

55,55 44,44

100,00

-

-

0,00

-

133,33

- 0,07

3
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Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació          

0,00 - -

- 42,89

2,46 1,02 0,82

-



unitats 1

unitats 1

unitats -

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m
3 
. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

4
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T 0,00 T

T 16,79 T

   Càlcul de la fiança

Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 16,79 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 

un percentatge del:

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

Deltebre

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

16,79

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

184,69

euros/T 184,69

Total fiança **

16,8

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 

minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00
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MEMÒRIA 

MG DADES GENERALS  

MG 1 El projecte 

Títol del projecte Projecte de restauració de la Seu del Consell de Riumar. 

a l'emplaçament següent: 

Adreça Carrer Àliga Pescatera Núm. s/n 

Ref. cadastral  Zona / barri Riumar 

Població Deltebre Codi postal 43580 

Municipi Deltebre Comarca Baix Ebre 

MG 2 Agents del projecte 

Promotor(s) 

 Ajuntament de Deltebre CIF P4318100-G 

Correu electrònic eac@deltebre.cat Telèfon 977 48 93 09  

Adreça Plaça 20 de maig Núm. s/n 

Municipi Deltebre Codi postal 43580 

 

Redactor(s) 

Arquitecte Joan Miquel Bonet Durà NIF  

Correu electrònic joan@actua-b.com Telèfon 609200799 

Adreça Avinguda Goles de l'Ebre Núm. 89 

Municipi Deltebre Codi postal 43580 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

mailto:eac@deltebre.cat
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia 

MD 1.1 Objecte del projecte 

L'objecte del projecte és definir les característiques per la reforma amb una memòria valorada de l’antiga 
oficina immodelta a la de seu del Consell de Riumar que l’Ajuntament pretén implantar, situada al Carrer 
Àliga Pescatera, del Nucli de Riumar, al municipi de Deltebre, sense afectació d'estructura. 

En l’actualitat, aquest es troba en desús a partir que l’Ajuntament en va obtenir la titularitat. 

MD 1.2 Descripció de la parcel·la 

L'altitud del municipi és de 6m. sobre el nivell del mar. 

La parcel·la en que es troba l'edifici té una forma rectangular, amb una topografia plana, i està situada al 
mateix nivell del carrer. Està aïllada de la resta de edificacions. 
 

El carrer principal de la parcel·la és un carrer d'un únic sentit, amb una amplada de 16,00 metres, amb 
un nivell de trànsit baix i un nivell sonor igualment baix. La parcel·la disposa d’unes condicions òptimes 
per a esdevenir la casa de la vila donat que es troba a la porta del Nucli de Riumar, envoltat de zona 
verda i amb aparcaments. 

MD 1.3 Compliment de la normativa 

L’edifici data del 1970, any de construcció molt anterior als paràmetres urbanístics, que són d'aplicació i 
qualificació del sòl on està situat l'edifici. 
 

Les obres de reforma projectades, segons els articles 2.2.b i 4.1 de  la Llei 38/99 d’Ordenació de 
l’Edificació (LOE 38/1999), i de l'apartat I del CTE són dins de l’àmbit d’aplicació del Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE RD. 314/2006 i modificacions).  Les solucions adoptades en els elements o productes 
reformats en el projecte, i aquelles exigències generals afectades per la a intervenció, ofereixen les 
prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que la LOE desenvolupats 
principalment pel CTE. 

 

MD 2 Descripció del projecte 

MD 2.1 Descripció general del projecte i espais exteriors adscrits 

L'edifici existent està situat a l'inici del nucli de Riumar al municipi de Riumar, té la façana principal 
orientada a Nord-Oest, i d'una petita rotonda a 50 m. a l'Oest. La façana orientada a Sud-Est, es troba 
davant un petit bosc, que desemboca al Carrer del Flamenc. Pel que fa a les façanes laterals no tenen 
cap edificació mitgera. 
 

Els espais exteriors de l'edificació són espais públics, la seva ordenació i urbanització no forma part 
d'aquest projecte. 

MD 2.2 Normativa urbanística, justificació 

L'edifici té una superfície construïda de 169,45m2 amb un ús principal d'oficines. 

A la parcel·la s’accedeix mitjançant al Carrer Àliga Pescatera, situat a 50m. d'una rotonda. I envoltat 
d'una arboreda de pins. 
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Pel que fa a la qualificació del sòl que ens afecta, l’edifici es troba situat en una zona verda i la norma 
urbanística no contempla l’existència ni l’ús de l’edificació per la qual cosa l’Ajuntament de Deltebre 
haurà de promoure una adequació de NNSS de planejament. 

MD 2.3 Descripció de l’edifici 

2.3.1 Configuració general 

L'edifici existent està format per una única planta baixa que es destina exclusivament a ús d'oficines. 
 
El seu interior està distribuït en una sala d’atenció ciutadana, una sala de reunions, dues sales de 
serveis, dos despatxos, un petit lavabo, un magatzem i un arxiu. 

L'accés es realitza des de la façana orientada a Nord-Oest i la ventilació i il·luminació es fa des de la 
façana posterior, orientada a Sud-Est. 

 

Tipus d'obra de rehabilitació: 

Actuació a l'envoltant 

Actuació a l'interior 

Actuació als acabats 
 
Actuació a les compartimentacions: És modificar compartimentacions per redistribuir l'espai en diferents 
oficines. Aquestes es preveuen amb parets de maó calat de 290x140x100mm i amb sistemes d’envans 
lleugers de guix laminat amb aïllament i estructura autoportant (els envans i les parts que tenen contacte 
amb l’exterior) i amb extradossats amb perfilaria omega. 

 

Criteris compositius del projecte 

 

En el projecte de reforma no modifica les característiques exteriors ni la volumetria. La reforma es centra 
amb incloure revestiments interiors aïllats i amb l’ordenació dels espais per al seu nou ús. 

 

Acabats de l’envoltant exterior: 

Els tractament dels acabats exteriors seguirà l'estètica actual. 

La relació d'acabats exteriors és la següent: 

 

  Coberta Material Color 

   Coberta Teula Exterior. Terrós 

    

 Façana Arrebossat Morter ciment escardejat Blanc pintat 

  Fusteria Alumini Blanc 

  Escopidors Pedra d'Ulldecona Marró 
     

2.3.2 Programa funcional. 

EAC 

Espai d’Atenció Ciutadana, té com a finalitat principal atendre, informar i assessorar a la ciutadania que  
diàriament visita el Nucli de Riumar. Podran realitzar consultes, comunicar incidències o suggeriments i 
efectuar tràmits. 
 
SALA DE REUNIONS 

Es projecta una sala de reunions per a dur a terme reunions de treball dels aspectes relacionats amb la 
vida política i social del Nucli urbà de Riumar. 
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OFICINA DE CORREUS 

Es centralitzen els serveis de correu ordinari al Nucli de Riumar en un espai de 5,25 m2 connectat 
directament amb l’exterior. 
 
CAIXER AUTOMÀTIC 

Es preveu un espai per a instal·lar un caixer automàtic al Nucli de Riumar, un servei que a hores d’ara 
no existeix. 
 
OFICINA DE SERVEIS MUNICIPALS 

És una oficina per a que els agents tècnics municipals presten serveis a la ciutadania sota cita prèvia. 
 
OFICINA DE COSSOS DE SEGURETAT 

Un espai per als cossos de seguretat de l’administració (policia local, mossos d’esquadra i guardia civil) 
 
OFICINA DE REGIDORS 

Oficina per a que els regidors del municipi puguin realitzar reunions amb la ciutadania sota cita prèvia. 
Tanmateix s’assignarà una àrea com a regidoria del Nucli de Riumar. 
 
ARXIU 

Sala per guardar documentació  
 
ESPAI DE PERSONAL I OFFICE 

Espai per als treballadors de l’edifici 
 
LAVABO 

2.3.3 Descripció bàsica dels sistemes 

Sistema estructural 

El terreny sobre el qual s'assenta la fonamentació existent està format per paquets de llims argilosos i 
llims sorrencs. Segons la informació prèvia disponible no es preveuen ni es té informació que en el 
terreny de l’emplaçament hi hagi problemes derivats d’inestabilitats ni lliscaments. 
 
El solar que ens afecta és pràcticament pla. Aquest té connexió a la xarxa de servei d'aigua potable i a 
la xarxa de clavegueram. Pel que fa a la xarxa elèctrica, aquest consta de línia elèctrica existent, la qual 
es donarà d'alta de nou, amb el corresponent butlletí de l'instal·lador. 

 

L'estructura vertical existent està formada per separadors verticals de 25cm de maó ceràmic massís 
d'elaboració mecànica, 290x140x50mm, amb una resistència a compressió de 10N/mm2. 
 
L'estructura horitzontal es preveu de formigó armat. No s’han realitzat cales per poder-ho comprovar. 

 

Sistema de compartimentació 

És preveu un petita compartimentació interior per situar la oficina de correus i el caixer automàtic. 
També per separar oficines, distribuïdors i espai de personal. Aquesta estarà formada per maó calat de 
290x140x100mm, col·locada amb morter i acabat amb guix. 
 
Els elements mòbils de fusteria es col·locaran amb marc sobre pre -marc. És preveu la col·locació de 
cinc portes d'accés, pel lavabo, per a dues oficines, i dos distribuïdors. 

 

Sistema d’acabats 

A l'exterior de l'edificació el sistema d'acabat es un arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de 
designació CSIII W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre paraments verticals i 
acabat rugós 
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Sistema de condicionament ambiental i serveis 

Subministrament d’aigua 

L'edifici actualment disposa de subministrament d'aigua potable.  

 

Subministrament elèctric i característiques de la xarxa de distribució 

L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió d’alimentació de 230 volts en monofàsic i 
230/400 volts en trifàsic) i s’adaptarà al que estableix el “Reglament electrotècnic de baixa tensió” 
(REBT), aprovat per Reial decret 842/2002 i les seves Instruccions tècniques complementàries, garantint 
la seguretat de les persones i dels béns així com el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis. 

La instal·lació d'enllaç estarà formada per la caixa general de protecció, la línia general d'alimentació, 
l'interruptor general de maniobra, els comptadors, les derivacions individuals, l'interruptor de control de 
potència i els dispositius generals de comandament i protecció. 

 

Subministrament de combustible 

El tipus de combustible previst serà: Res 

MD 2.4 Relació de superfícies 

Superfícies construïdes per planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P ROJ E CTE SUP . ÚTIL VOL UM  

PL ANTA B AIXA

PL ANTA B AIXA

E AC SAL A PR INCIPAL 27,80 80,62

DISTRIBUÏDOR 14,50 42,05

SAL A RE UNIONS 30,75 89,18

OFICINA RE GIDORS 15,80 45,82

OFICINA MEMBRE S CONS EL L 9,30 26,97

OFICINA S ERVEIS  MUNICIPAL S 6,55 19,00

OFICINA COSS OS DE SE GURE TAT 6,35 18,42

L AVAB O 10,90 4,10

ARXIU 3,10 8,99

E SPAI DE PE RS ONAL 11,60 36,19

OFF ICE 4,50 11,70

TOTAL 141,15 383,03

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA
SUPERFÍCIE CONSTRUIDA PLANTA BAIXA 169,45 m2

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA TOTAL 169,45 m2
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MD 3 Prestacions de l’edifici 

La relació dels requisits generals del projecte, justificant la seva necessitat, exempció i abast si així ho 
estableix la normativa, i tenint en compte les condicions de l’encàrrec, és: 

 

Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici 

Accessibilitat 

Seguretat estructural 

Seguretat en cas d’incendi 

Seguretat d’utilització 

Salubritat 

Protecció enfront la humitat 

Recollida i evacuació de residus 

Qualitat de l’aire interior: evacuació de productes de la combustió de les instal·lacions tèrmiques i 
ventilació dels recintes 

Subministrament d’aigua 

Evacuació d’aigües 

Protecció enfront del soroll 

Estalvi d’energia 

Limitació de la demanda energètica 

Rendiment de les instal·lacions tèrmiques: climatització, calefacció, refrigeració i 
ventilació. 

Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

Contribució Solar mínima per a la producció d’ACS 

Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

Ecoeficiència 

 

Altres requisits de l’edifici (accés als serveis de telecomunicacions, incorporació de tecnologies 
específiques, minimització de residus d’obra i consum energètic, etc.) 

  

En el cas d’intervencions en edificis existents, es justificarà l’exempció i/o de l’abast de l’aplicació de les 
exigències, tenint en compte el tipus d’obres, l’àmbit d’aplicació de la normativa i la compatibilitat amb la 
naturalesa de la intervenció. La possible incompatibilitat d’aplicació s’haurà de justificar i si s’escau, 
compensar amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables. 

 

El projecte no preveu la justificació d’aquests apartats de la normativa ja que l’encàrrec és tracta d’una 
memòria valorada. No obstant i atenent a la tipologia de l’obra, es tindran en tot moment els aspectes 
considerats a l’hora de l’execució de l’obra. 
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PRESSUPOST  

 

Capítol 01: Treballs previs, enderrocs i gestió de serveis i residus       339,30 € 

Capítol 02: Demolicions, enderrocs i moviments de terres       .347,01 € 

Capítol 04: Cobertes             47,55 € 

Capítol 04: Tancaments i divisòries       2.753,02 € 

Capítol 05: Impermeabilitzacions i aïllaments                               47,04 € 

Capítol 06: Revestiments i Cels rasos       8.418,87 € 

Capítol 07: Paviments        2.274,40 € 

Capítol 08: Tancaments i divisòries practicables      2.676,86 € 

Capítol 09: Instal·lacions d’evacuació i ventilacions         527,52 € 

Capítol 10: Instal·lacions de climatització                          1.693,94 € 

Capítol 11: Instal·lacions elèctrica       4.033,28 € 

Capítol 12: Instal·lacions de comunicació                 1.378,75 € 

Capítol 13: Instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris                    665,50 € 

Capítol 14: Equipaments                       724,60 € 

Capítol 15: Pintures                  2.131,24 € 

Capítol 16: Ajudes al ram de paleta                       431,62 € 

                       

 

 

Total pressupost d'execució material                                            28.490,50 € 

Despeses generals (0%)                                                          0 € 

Benefici industrial (0%)                                       0 €  

Seguretat (1%)         284,905 € 

  

Pressupost per al coneixement del promotor                       6.042,835 € 

IVA (21 %)                           

 

Pressupost per al coneixement de l’administració                                          34.818,24 € 

             
  

Deltebre, Març de 2016 

      

Els ARQUITECTES 

                                                              

Joan Miquel Bonet Durà 

Arquitecte col·legiat número 49466-6 

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. 

 

Manuela Bertomeu Ardit 

Col·legiat nº 59195-5     
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Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

 

MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

MC 1 Sistema estructural 

MC 1.1 Fonamentació i contenció de terres 

1 Descripció i característiques 

Les obres projectades a l’edifici existent no suposen un augment de les càrregues als fonaments de 
l’edifici, ni cap actuació que comporti la construcció de nous fonaments 

 

2 Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veïns 

No hi ha edificacions ni soterranis veïns, no cal cap tipus d’actuació sobre cap fonamentació ni serveis 
propers. 

 

MC 1.2 Estructura 

1 Característiques generals 

Es tracta d’un edifici existent de planta baixa. 

 

 

MC 2 Sistema envoltant i d'acabats exteriors 

MC 2.1 Terres en contacte amb el terreny 

El paviment actual que es conserva és un paviment de terratzo que ha sofert problemes de degradació 
per al humitat per capil·laritat. Aquest serà polit i abrillantat a obra per a deixar-lo rehabilitat. 
 

MC 2.2 Façanes 

MC 2.1.1 Part cega de les façanes 

Paret de maó tipus Gero ceràmic d'elaboració mecànica R-10, de 240x115x50 mm. La façana serà 
pintada amb pintura plàstica amb acabat llis de color blanc, amb una capa de fons, diluïda, i dues 
d'acabat. Es tindrà en compte que s’hauran de retirar les instal·lacions de posts metàl·lics (de les 
banderes), les parts de les antigues instal·lacions i cartells. 

 

MC 2.2.2 Forats de les façanes 

Les portes es mantenen les existents a l’exterior a excepció de la de l’estafeta de correus i la de la 
entrada a la zona privada de personal. Les finestres també es conserven les existents, que es preveu 
puguin ser millorades en intervencions posteriors. 
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MC 2.3 Cobertes 

A la coberta no s’hi actua. Únicament s’inclou una partida per a la neteja de les canals de recollida 
d’aigua de la part posterior. 

 

MC 3 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors 

MC 3.1 Compartimentació interior vertical 

Es preveu dues compartimentacions interiors, una per crear dues oficines i l'altre per fer un distribuïdor. 
Aquestes compartimentacions son de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb 
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, 
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W 

 

 

 

D’altra banda   

Aquests es duran a terme amb ca de maó calat, HD, R-30, de 290x140x100 mm, per a revestir, 
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 
1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 10 N/mm2. 

 

MC 4 Sistema d'acabats 

Revestiments exteriors: 

 

L’arrebossat exterior es pintarà 

El sòcol de gres de color blau es substituirà per un aplacat  de pedra de parament vertical exterior a una 
alçària <= 3 m, amb peces de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, amb forats per a 
fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2 col·locada 
amb ganxos i morter ciment 1:6, elaborat a l'obra 

 

Revestiments interiors amb sistemes lleugers: 

Les parets amb contacte amb l’exterior es realitzaran mitjançant extradossat de plaques de guix laminat 
format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 
l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa de 
15 mm de gruix a una cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència 
tèrmica >= 1,081 m2K/W  

 

Les parets que no tenen contacte amb l’exterior es realitzen amb  un sistema d’extradossat de plaques 
de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un 
gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm 
d'amplària, 1 placa de 15 mm de gruix a una cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana 
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W 

 

Revestiments interiors de les parts humides: 

Es substitueixen els enrajolats amb un enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb 
rajola gres extruït esmaltat, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica 
amb arrencada i repicat de revestiments existents i càrrega manual de runa 
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MN NORMATIVA APLICABLE 

Normativa general, requisits bàsics 

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació 
a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas 

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 

Ús de l'edifici 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 
24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 
09/03/1971) 

 

Seguretat estructural 

 

Seguretat en cas d'incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació 
a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

 

 

Seguretat d'utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes  

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades  

SUA-3 Seguretat enfront al risc d'atrapament 
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SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp  

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació 
a persones amb discapacitat. (BOE 11.03.10)  

 

Accessibilitat 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y 
no discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació 
a persones amb discapacitat. (BOE 11.03.10) 

 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95)/91 

Condicions d’habitabilitat mínimes dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant 
elements comuns com a l’interior de l’habitatge. 

 

Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 238/2013 de 5 d'abril (BOE: 13/4/2013) 

 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció enfront del soroll, HR 

CTE DB HR Document Bàsic Protecció enfront del soroll 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Ley del ruido 

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
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RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) 

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 

Estalvi d'energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

14 

MA ANNEXOS A LA MEMÒRIA  

MA R Estudi de la gestió de residus 
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MA SS Estudi de seguretat i salut 
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  ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT   
I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

 

 
 

Dades de l'obra 

Tipus d'obra: Reforma interior de Casa de la Vila, Riumar 
 

 
 

Emplaçament: Carrer Àliga Pescatera, Riumar, Deltebre. 
 

 
 

Superfície construïda: 169,45m2 
 

 
 

Promotor: Ajuntament de Deltebre 
 

 
 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:  
Joan Miquel Bonet Durà i Manuela Bertomeu Ardit 
 

 
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:  
Manuela Bertomeu i Ardit  
Joan Miquel Bonet Dura 
 
 

 
 

 
 

Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: 
 

 
 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:  
Edificis habitatges 
 

 
 

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades:  
Desconegut 
 

 

Ubicació de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres:  
Carrer Àliga Pescatera de 3,20m  

 
 

 
 

 

 

 

 

1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre 
disposicions mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així 
com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
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desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador 
de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció 
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 
l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències 
pel seguiment del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, 
quan es produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir 
que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i 
salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la 
presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 
de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

La recollida dels materials perillosos utilitzats 

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball 
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La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o prop de l'obra 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 

següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  
amb els següents principis generals: 

Evitar riscos 

Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

Combatre els riscos a l'origen 

Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs 
de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir 
el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball 

Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en 
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, 
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 
segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 

 

3. Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a 
d'altres feines. 
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S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

3.01. Mitjans i maquinaria  

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

Riscos derivats del funcionament de grues  

Caiguda de la càrrega transportada  

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Contactes elèctrics directes o indirectes 

Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.02. Treballs previs 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Bolcada de piles de materials 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 

3.03.Enderrocs 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Projecció de partícules durant els treballs 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Contactes amb materials agressius 

Talls i punxades 
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Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Fallida de l'estructura 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Acumulació i baixada de runes 

 

3.04. Moviments de terres i excavacions 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Cops i ensopegades  

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

3.05. Fonaments 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Projecció de partícules durant els treballs 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Contactes amb materials agressius 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

Contactes elèctrics directes o indirectes 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Fallides d'encofrats 

Fallides de recalçaments 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Bolcada de piles de material 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
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químiques) 

 

3.06. Estructura 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Projecció de partícules durant els treballs 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Contactes amb materials agressius 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Contactes elèctrics directes o indirectes 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Fallides d'encofrats 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Bolcada de piles de material 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

Riscos derivats de l'accés a les plantes 

Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

 3.07. Ram de paleta 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Projecció de partícules durant els treballs 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Contactes amb materials agressius 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Bolcada de piles de material 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

  

 3.08. Coberta 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Projecció de partícules durant els treballs 
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Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Contactes amb materials agressius 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Caigudes de pals i antenes 

Bolcada de piles de material 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 

3.09. Revestiments i acabats 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Projecció de partícules durant els treballs 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Contactes amb materials agressius 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Bolcada de piles de material 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 

3.10. Instal·lacions 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

Contactes elèctrics directes o indirectes 

Sobre-esforços per postures incorrectes 

Caigudes de pals i antenes 



  

23 

 

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 
(Annex II del RD 1627/1997) 

 
Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, 

per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats o l'entorn del lloc de treball 

Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible 

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a 
la delimitació de zones controlades o vigilades 

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis 

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 

5. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A 
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària 
i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats 
segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

- 5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra 

Senyalització de les zones de perill 

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb els vials exteriors 

Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control 
de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
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Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 

Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

Utilització de paviments antilliscants.  

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

5.02. Mesures de protecció individual 

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

Utilització de calçat de seguretat 

Utilització de casc homologat 

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria 

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

Utilització de mandils 

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb 
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

5.03. Mesures de protecció a tercers 

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir 
que persones alienes a l'obra puguin entrar 

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb 
els vials exteriors 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 

6. Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 



  

25 

s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA PC Plec de condicions tècniques 

 

0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  

 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. 

del CTE: 
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en 
funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE 
de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, 
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o 
altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les 
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense 
perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives 
Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. 

del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la 
normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els 
presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els 
següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 
inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan 
sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees 
que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les 
seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que 
assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si 
s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les 
seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en 
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la 
reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els 
criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

  
Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones 
practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en 
l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves 
modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació 
aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra 
i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE
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Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat 
d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició 
dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a 
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A 
la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que 
ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les 
entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin 
en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes 
innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 
Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 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, parcial o 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 projecte 
o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes 
sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions 
recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos 
estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 

Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que 
obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada 
dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En 
funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva 
construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada 
assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent 
estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització 
d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per 
qualsevol altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 

de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 

MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
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Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 

(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció 
d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 

06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de 
revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions 
manuals, element a element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. 
Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, 
dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà 
un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la 
resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les 
proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per 
separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin 
línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona 
d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i 
simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el 
càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. 
En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre 
els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una 
quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els 
elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de 
Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, 
requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a 
mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les 
rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de 
baranes normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra 
durant la seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures 
provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i 
construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: 
antiguitat, característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les 
instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves 
mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i 
també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser 
afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o 

animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, 
gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun 

esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a 
aquesta en les parts no enderrocades.  
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Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de 
l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis 
confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de 
la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció 
per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis 
de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos 
coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, 
així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han 
d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de 
grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb 
enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció 
personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, 
botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les 
condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa 
aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà 

enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, 
deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden 
lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els 
elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per 
mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants 
d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que 
continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir 
un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el 
continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de 
construcció. Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma 
simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol 
element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en 
quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc 
s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres 
mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals 
d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes 
raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus 
contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva 
absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc 
d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no 
s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les 
tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular 
d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran 
sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables 
per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una 
sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin 
caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes 
de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al 
desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants 
per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer 
a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre 
que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es 
produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament 
controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc 
amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que 
existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra 
incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi 
vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, 
apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació 
d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran 
ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
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Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per 
l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, 
les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat 
dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que 
s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà 
l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de 
seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: 
Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals 
o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample 
d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en 
edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària 
manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes 
sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa 
relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es 
netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de 
l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor 
Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, 
així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que 
convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu 
trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat 
possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar 
l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per 
elements un control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de 
clavegueró...  
  
1.1 Enderroc de cobertes 

Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 
Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega 
dels mateixos. 
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que 
s'evitin sobrecàrregues descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos. 
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la 
D.F. 
Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà 
a terme, en general, abans de l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap 
baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin els materials procedents de l'enderroc 
a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el forjat, retirant 
periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es 
baixin sencers es suspendran prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar 
qualsevol oscil·lació, es baixaran. 
Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants 

oposades, començant pel carener. Les plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de 
la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A més a més les plaques de 
fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran 
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de ser manipulades pel personal que provingui d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta 
mena de treballs. 
Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, 
començant pel carener. Quan el tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort 
s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 
Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de 
vessants oposades, començant pel carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza 
sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els envanets i els envanets de riosta. 
Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, 
per zones simètriques de vessants oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les 
càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la capa de compressió dels forjats ni s'afebliran les 
bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, els 
albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials. 
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones 
simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les 
encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no s’eliminaran fins que les 
encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els 
elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es 
suspendran prèviament al seu descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del 
centre de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra banda s’han de desmuntar a peces, s’apuntalaran i es 
trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin sostres, 
aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d’enderroc a utilitzar. 
 
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 

Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del 
clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les 
rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 

06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 

28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 

  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de 
l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar 
segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , 
en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut 
com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons 
el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques 
del material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C 
punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà 
l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de 
les obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F. 
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La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del 
sòl sigui la mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 
50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de 
terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit 
d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny 
posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots 
els materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la 
vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels 
apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits 
autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les 
excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris 
i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà autoritzar, si és 
possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums 
sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis 
existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb 
mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o 
penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, 
telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o 
constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari 
executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons instruccions 
de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
2 TRANSPORT DE TERRES  

Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen 
durant el procés de moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de 
rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 

de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 

MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 

(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció 
d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 

Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en 
terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. 
Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà 
el contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de 
manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 
el coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 
l'abocador. 
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SISTEMA ESTRUCTURA 

  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES INCLINADES  

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en 
les parts opaques com a les translúcides, i en el que l’element d’acabat de coberta garanteix 
l’estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar interior-exterior, satisfent els 
requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE 
DB HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 
evacuació d’aigües. De cobertes inclinades en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdós 
casos poden ser cobertes ventilades o no. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, 

Demanda energètica; CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, 
Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. 

UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; 
UNE 12.207:2000. Permeabilitat de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, sistema 
d’evacuació d’aigües i materials auxiliars. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat 
al tipus de protecció i de impermeabilització que s’utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema 
podrà ser mitjançant suports a base d’envanets de maó, o placa nervada o nervada de fibrociment. En el 
cas de suports a base d’envanets de maó, estaran formats per: taulons de peces alleugerides 
encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb pasta de guix, capa de regularització de gruix 30 mm 
amb formigó, grandària màxima de l’àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàl·lica lleugera en 
funció de la llum i del pendent. I en el cas de placa ondulada o nervada de fibrociment estarà fixada 
mecànicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una dimensió de 
com a mínim 30 mm. 
Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per 
proporcionar al sistema la solidesa necessària davant de les sol·licitacions mecàniques. S’utilitzaran 
materials amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i una resistència tèrmica major a 
0,25 m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de llana mineral, panells rígids o panells semirrígids, com 
perlita expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes 
aglomerades de llana mineral (MW), Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1. 
Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix pendent o 
quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes exposades a efectes combinats de pluja i 
vent. Per aquesta funció s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres làmines que no plantegin dificultats de 
fixació al sistema de formació de pendents, ni presentin problemes d’adherència per les teules. Resulta 
innecessària la seva utilització quan la capa sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o 
nervades encavalcades, o altres elements que prestin similars condicions d’estanquitat. La imprimació 
ha de ser del mateix material que la làmina. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats, les 
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làmines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un sistema 
de plaques. 
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, 
morter mixt, adhesius cimentosos o altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del 
sistema. Per panells de poliestirè extruït, podran rebre’s amb morter mixt, adhesius cimentosos o altres 
màstics adhesius compatibles amb l’aïllament, teules corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula 
mixta de formigó, de teula ceràmica corba, de teula ceràmica plana o mixta. 
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons 
el càlcul descrit en la normativa del CTE DB-HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult. Durant 
l’emmagatzematge i transport dels diferents components, s’evitaran deformacions per incidència dels 
agents atmosfèrics, d’esforços violents o cops, per a això s’interposaran lones o sacs. Els apilaments de 
cada tipus de material es formaran i explotaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, 
evitant-se una exposició perllongada del material a la intempèrie, formant els apilaments sobre 
superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus. 
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl·liques, fixacions. 

Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Aïllament tèrmic, Teules ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa 
de impermeabilització. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta 
recepció de la impermeabilització, segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l’estabilitat, amb 
fletxa mínima. A la D.T. es faran notar les especificacions relatives al tipus de teula (corba o plana, 
ceràmica o de formigó, dimensions, color, textura), també s’especificarà la disposició de les teules en el 
suport (encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es 
suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran els 
materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formació de pendents sigui l’element que serveix de 
suport de la impermeabilització, la seva superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el material 
que ho constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unió. 
Fases d’execució 
Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les 
sol·licitacions mecàniques i tèrmiques. La seva constitució ha de ser l’adequada per la rebuda o fixació 
dels altres components. En funció del tipus de protecció, quan no hi hagi capa de impermeabilització, 
haurà de tenir un pendent mínim cap als elements d’evacuació d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB 
HS1. Garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, el sistema de formació de pendents. La superfície per a 
suport de llates d’empostissar i panells aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar la 
fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l’ancoratge mecànic de les llates d’empostissar. 
Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre mort, 

el tauler de tancament superior de la cambra d’aire haurà d’assegurar-se davant el risc de lliscament, 
especialment amb pendents pronunciats; alhora haurà de quedar independent dels elements 
sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries per tal d’evitar tensions de 
contracció i dilatació, tant per retracció com per oscil·lacions de la temperatura. Ho podem fer amb 
envanets de sostre mort rematats amb tauler de peces alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades 
amb capa de regularització o formigó, o també amb la utilització de panells o plaques prefabricats no 
permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges recolzades en parets de tres quarts de 
maó, en bigues metàl·liques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàl·lica lleugera. 
La capa de regularització del tauló, per a fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i 
sense resalts que dificultin la disposició correcta de les llates d’empostissar o llistons. Quan el suport de 
la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran en compte l’encavalcament 
frontal entre plaques, que serà de 150 mm, i l’encavalcament lateral el donarà la forma de la placa i serà 
d’una ona com a mínim. Les llates d’empostissar metàl·liques per la col·locació de les teules planes o 
mixtes es fixaran a la distància adequada, que asseguri la punta perfecta, o si escau, l’encavalcament 
necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la dimensió i modulació de 
l’ona o greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canal- cobertores de les teules que 
hagin de utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix sistema se seguiran les 
instruccions del fabricant. Les plaques prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin per al 
tancament de la cambra d’aire, aniran fixades mecànicament a les corretges amb cargols autorroscants i 
encavalcades entre si, de tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions 
d’origen tèrmic. 
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat 
horitzontal. Podran utilitzar-se mantes o panells semirrígids col·locats sobre el forjat entre els suports de 
la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En el cas d’emprar llates 
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d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el d’aquests. Quan s’utilitzin panells rígids o panells 
semirrígids per a l’aïllament tèrmic, es col·locaran entre llates d’empostissar de fusta o metàl·lics i 
adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos. Si els panells rígids són de superfície acanalada 
estaran disposats amb els canals paral·lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al suport 
resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. En el cas d’emprar llates d’empostissar, es 
col·locaran en el sentit del pendent posant-hi així el material aïllant, conformaran la capa d’aeració. 
L’altura de les llates d’empostissar estarà condicionada pels gruixos de l’aïllant tèrmic i de la capa de 
aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà en funció de l’amplada dels panells, sempre que no 
excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu màxim 
aprofitament. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà comunicada amb 
l’exterior. 
Capa de impermeabilització. Ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. 
Les diferents capes de la impermeabilització han de col·locar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. 
Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent d’aigua i no han de quedar alineats amb els 
de les fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o quan 
l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes especialment exposades a efectes combinats de 
pluja i vent. Quan el pendent de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats 
mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats. Quan el pendent de la coberta 
estigui comprès entre 5 i 15%, han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar el 
impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments 
estructurals, han de utilitzar-se sistemes no adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta 
no tingui protecció, han de utilitzar-se sistemes adherits o fixats mecànicament. Impermeabilització amb 
poliolefines. Han de utilitzar-se làmines d’alta flexibilitat. Impermeabilització amb un sistema de plaques. 

L’encavalcament de les plaques ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de 
suport i d’altres factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud 
topogràfica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir l’ estabilitat 
depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les mateixes, així com 
de la zona geogràfica de l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització d’una làmina com 
impermeabilitzant, anirà simplement encavalcada, tibada, clavada i protegida pel tauler d’aglomerat 
fenòlic. Quan es decideixi la utilització de làmina asfàltica com impermeabilitzant, aquesta se situarà 
sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent de quedar fermament 
adherida amb bufador i fixada mecànicament amb els llistons o llates d’empostissar.  
Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i brutícia. 
Ha de situar-se en el costat exterior de l’aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d’obertures. 
L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra d’aire quedarà comunicada amb 
l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La 
cambra d’aire es podrà aconseguir amb les llates d’empostissar únicament o afegint a aquests un 
entaulat d’aglomerat fenòlic o una xapa ondulada. En coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra 
ha de permetre la difusió del vapor d’aigua a través d’obertures a l’exterior col·locades de manera que 
es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte les sortides d’aire se situaran per sobre de les 
entrades a la distància màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es 
disposaran enfrontades; preferentment amb obertures contigües. Les obertures aniran protegides per 
evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar l’efecte de les condensacions davant 
condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa 
sota teula aportarà l’aïllant tèrmic necessari. 
Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat 
depenent del pendent de la coberta, l’altura màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de 
les mateixes, així com de la ubicació de l’edifici. L’encavalcament de les peces ha d’establir-se d’acord 
amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats amb la situació de la 
coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la 
col·locació de la teula sense cap adherència quan l’estabilitat de la teulada es fiï exclusivament al propi 
pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes, rebudes amb morter. La rebuda ha de realitzar-se de 

forma contínua per evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o accés a 
instal·lacions. En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners i vores 
laterals d’aiguavés i altres punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima 
intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan les condicions ho permetin i si no es fixen la 
totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter sobre suport de ram de 
paleta. Les peces canals es col·locaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En 
qualsevol cas, en ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i 
cobertores. Les cobertores deixaran una separació lliure de passada d’aigua comprès entre 30 i 50 mm. 
Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent no ha d’excedir el 
49%. Ha d’existir la correspondència morfològica necessària i les teules han de quedar perfectament 
encaixades sobre les plaques. Han de rebre totes els teules de ràfecs, careners, vores laterals 
d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars. Teules corbes i mixtes rebudes sobre xapes 
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ondulades en els seus diferents formats. L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus 
diferents formats resulta imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes 
ondulades mitjançant llates d’empostissar metàl·lics, aquests seran perfils omega de xapa d’acer 
galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, col·locades paral·lelament al ràfec. Les fixacions de les teules a 
les llates d’empostissar metàl·lics es faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran de la mateixa 
manera que en el cas de llates d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del 
fabricant del sistema. Teules planes i mixtes fixades mitjançant llistons i llates d’empostissar de fusta o 
entaulats. Les llates d’empostissar i llistons de fusta seran de l’escairada que es determini per a cada 
cas, i es fixaran al suport amb la freqüència necessària tant per assegurar l’estabilitat com per evitar el 
guerxament. Podran ser de fusta de pi, amb les tensions estabilitzades evitar guerxaments, seca i 
tractada contra l’atac de fongs i insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons es disposaran amb 
juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de la junta. Les llates d’empostissat 
s’interrompran en les juntes de dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas d’existir una capa de 
regularització de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, tindrà un gruix ≥ 
30 mm. Els claus penetraran 25 mm en llates d’empostissar de 50 mm com a mínim. Els claus i cargols 
per a la fixació seran preferentment de coure o d’acer inoxidable, i els enganxis i claudàtors d’acer 
inoxidable o acer zincat. S’evitara la utilització d’acer sense tractament anticorrosiu.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de 
protecció prefabricats o realitzats in situ. S’han de disposar amb pendent de l’1%, com a mínim, cap al 
desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de sobresortir 5 cm, com a mínim, 
sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la façana de tal 
manera que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons 
es disposaran amb lleuger pendent cap a l’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que un 
embassament ocasional no vessi a l’interior. Per la construcció de canalons de zinc, se soldaran les 
peces a tot el seu perímetre, les abraçadores a les que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la seva 
forma i seran de platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran a una distància màxima de 50 cm i com a 
mínim a 15 mm de la línia de teules del ràfec. Quan s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de 
qualitat o document d’idoneïtat tècnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan el canaló estigui 
situat al costat d’un parament vertical els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han 
de disposar-se de tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a mínim. Quan la 
trobada sigui en la part superior i intermèdia del aiguavés, els elements han de cobrir 10 cm d’amplària 
com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m de canaló. Canaletes de recollida. El ¢ dels 
albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, 
com a mínim. Els pendents mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del 
grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 
3.3. 
Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de 
protecció prefabricats o realitzats in situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una 
banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada. Quan la trobada es produeixi en 
la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral 
de l’aiguavés, els elements de protecció han de col·locar-se per sobre de les peces de la teulada i 
perllongar-se 10 cm com a mínim, des de la trobada. Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 
5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el ràfec. En la vora lateral han de 
disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se 

elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm 
com a mínim sobre l’aiguafons. La separació entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 
20 cm, com a mínim. Careners. Han de disposar-se peces especials, que han de solapar 5 cm com a 
mínim sobre les peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última filada 
horitzontal superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les 
peces d’una cumbrera en un canvi de direcció o en una trobada de careners aquesta trobada ha 
d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han d’impermeabilitzar-se les zones del aiguavés que 
estiguin en contacte amb el cèrcol del lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats 
in situ. En la part inferior del lluernari, els elements de protecció han de col·locar-se per sota de les 
peces de la teulada i perllongar-se 10 cm, com a mínim, des de la trobada i en la superior per damunt i 
perllongar-se 10 cm, com a mínim. Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més de 25 m, o 
quan entre les juntes de l’edifici la distància sigui major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar 
juntes de coberta, en funció de la teulada i de les condicions climàtiques del lloc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: Formació 
de aiguavés, Taulers, Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i 
Aiguafons. 
  
Amidament i abonament 
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m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció 
horitzontal. Incloent els solapaments, part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els 
accessoris necessaris. Així com col·locació, segellat, protecció durant les obres i neteja final. No 
s’inclouen canalons ni albellons. 
  
Verificació 
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec continu 
de la coberta durant 48 hores. Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es destaparan els 
desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests. 
  
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 OBERTURES  

Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de 
lluminositat, confort, ventilació i connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al 

transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació 
a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. CTE-DB SE-AE, 
Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 

8/10/1988. 
UNE. 

UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas 
pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. 
Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb perfils conformats de 
neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
  
  
1.1 Fusteries exteriors    
1.1.1 Fusteries metàl·liques  

Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus 
mecanismes, col·locades directament sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn 
envidrament.  
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i 
travat a l’obra mitjançant ancoratges galvanitzats. 
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable. 
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.  
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, 
permeabilitat de l’aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria 
és amb trencament de pont tèrmic. En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran 
protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas d’alumini els perfils i xapes tindran una protecció anòdica 
de gruix variable en funció de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils serà com a 
mínim de 1,5mm.  
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments 
reglamentaris: Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense 
deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida d’aigua de condensació dels 
escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. Les 
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unions entre perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o 
reblons a pressió.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es 
procurarà que no entri en contacte directe amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es 
procurarà la formació de ponts galvànics per a la unió de diversos materials metàl·lics.   
Fases d’execució  
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del 

suport al qual estigui subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció 
contra l’impacte, i d’altres que mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: 

± 2 mm/m; Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 
0,2<0,4cm 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures 
i superfícies de vidre. S’ha de prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb l’alumini de les 
fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben 
aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de 
càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. 
El bastiment propi ha d’estar subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica 
(d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i 
acústics vigents segons NBE-CA-88  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui 
l’envidrament. Per comprovar l’estanquitat es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament 
amb el conjunt de la façana.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva 
col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les 
imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments. 
ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
1.2  Envidrament  

 
1.2.1 Vidres plans  

Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. 
Forma part de les obertures dels edificis.  
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 
Vidre Simple.  Envidrament format per una sola fulla de vidre.  
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades 
superficialment o no, suspès amb perfil conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt unitari 
que resti unit en cas de ruptura.  
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint  
aïllament o control  tèrmic, acústic o solar per mitjà del tractament dels vidres.  
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de 
trempat amb més resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic.  
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o 
bé amb vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.  
  
Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 
a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). 
En funció dels productes vitris utilitzats el  vidre pot ser: Vidre incolor: transparent i de cares 
completament paral·leles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids 
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metàl·lics i metalls nobles i aconseguint reduir les pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: 
acolorit en massa amb òxids metàl·lics, reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. 
Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids metàl·lics estables. Vidre de protecció solar: 
incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa de 
silici elemental, obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut 
per bugada contínua i posterior laminació de la massa de vidre en fusió.  
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat 
pels bastiments de la corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a 
l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o elàstiques. 
Característiques tècniques mínimes  
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria 

plàstica quedant, en cas de trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà 
com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas d’envidrament antirobatori; quatre en cas 
d’envidrament  antibala. Vidres aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes, 
separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil 
separador, generalment metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat està 
assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). L’aïllament acústic es 
millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de control solar. 
Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació 
solar directa. Poden ser vidres colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que generen unes 
capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies del vidre. Poden anomenar els 
següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una 
capa metàl·lica dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids 
metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu través. Redueixen el pas de les radiacions 
infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que li 
confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva 
col·locació en claraboies, i en qualsevol element translúcid de coberta.  Vidres de seguretat. Vidres que 

han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat,  augmentant  la seva resistència als esforços 
d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de 
policarbonat.  Es classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes 
fortuïts, caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-agressió i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes 
contundents), Anti-bala (Impactes de munició d’arma). Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts per 
diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats intumescents o 
gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.   
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes 

preformades, perfils de PVC o EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o 
tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa incorruptible, inalterable a 
temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que estigui 
constituït el bastidor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Vidre i Escumes elastomèriques. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els 
ferratges muntats. S’ha de col·locar de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per 
contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. No 
ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de 
ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície 
reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb 
orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de l'exterior, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format per 
dues llunes de diferent gruix, la més prima es col·locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no 
s’admet cap manufactura posterior. Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de 
neoprè entre el vidre i el metall. 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l’envidrament amb les folgances 
perimetrals i laterals especificades a les normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè 
l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies dilatacions o contraccions. El 
vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, 
ribets de fusta o metàl·lics clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al 
cèrcol o metàl·lics cargolats o mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics o de 
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PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts en el cèrcol o amb la 
interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàl·lic que permeti la reposició o substitució eventual de la 
fulla de vidre.  
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o 
separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més 
proper al pern en el bastidor a la francesa, i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor 
pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una distància dels cantons del volum 
igual a L/1.  
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels 
mateixos i a una distància de 1/10 de la seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però 
mai coincidint amb ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles 
elàstiques, bandes preformades autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 

10mm, i alçàries de galzes de 10 a 25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 
2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix ≥ 10mm, i alçàries de 
galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies 
de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix ≤ 20mm, i alçàries  de galzes de 18 a 25mm 
(toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les franquícies perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres 
amb cambra d’aire ≥20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), 
i franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació amb perfils 
conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les 

toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de 
gruix Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de  6 a 60mm, franquícia lateral  amb 
tolerància de ± 0,5mm  i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu gruix.  
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions 

originades per causes químiques, impressions produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua 
sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de l'aire i variacions de temperatura; 
,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Serà 
del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o 
variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil 
continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran 
superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre 
de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col·locat a l'interior. 
Envidrament amb vidre doble i massilla. Col·locació correcta dels tascons, amb tolerància en la seva 
posició ± 4 cm. Col·locació de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta d'adherència. Les 
variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les 
dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no 
s'ha de col·locar a l'interior. 
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment 
ràpid és de  25 mm2; i en massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm2. 
Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Vidres, Envidrament amb vidre laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil 
continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.  
  
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, 
bandes preformades, etc..., protecció i neteja final. 
En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en 
amplària de 3cm. 
  
SUBSISTEMA SOLERES 

Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base 
per  un enrajolat. Capa resistent composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i 
una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està indicat. Dóna suport sobre el terreny, 
es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot 
deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega 
estàtica variable segons l'ús pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents 
tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
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Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 

259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, 

Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 

824/1988, RD. 1039/1991. 
  
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i 
material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, 
característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de 
ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques 
establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les 

tradicionalment usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les 
condicions en referència a adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció 
de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges 
superficials, làmines drenants de polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de 
matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de 

contorn, podrà ser de poliestirè expandit, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Ciment, Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de suport o per inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa 
de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre tipus de materials estranys. Es 
comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la 
segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat 
no és l'adequada s'adoptaran les mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del 
material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment) Els apilaments de les 
graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. Les 
instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es 
compactaran i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls 
d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, aixecaments i trencaments dels 
paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura 
ambient entre 5°C i 40°C. 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el 
terreny net i compactat. Es compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè 
sobre la sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix 

vindrà definit a la D.T. segons l’ús i la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla 
electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el rec i es 
tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements 

separadors de poliestirè expandit que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que 
interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  s’executaran mitjançant caixetons previstos 
o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància 
entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una 
amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del 
paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts 
han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament 
han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
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Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es 
produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, 
s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en 
temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la 
seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota 
el sòl. En el cas que s'utilitzi com capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè 
per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la xarxa de sanejament o a qualsevol 
sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta 
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues 
bombes d'eixugament. També farem el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs 
drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits uniformement al costat del mur 
pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre 
interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir 
l'arrossegament de fins del terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació 
a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior i un 
dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera 

s’acabarà mitjançant reglejat, o es deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en 
cas de solera pesada. Planor de la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats 
locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà variacions superiors a –1 cm o 
+1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de 
regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta 
de retracció: la distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la 
junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs 
neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els 
criteris següents: obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es 
dedueix el 100%. 
  
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PARTICIONS 
 

1 ENVANS 
Paret sense missió portant.  

1.1 Envans de ceràmica  

Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a 

l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, 
Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB 
HR, Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
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UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Maons, morter i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons 
ceràmics a les obres de construcció, RL-88. La resistència a compressió dels maons massissos i 
perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm² . La resistència a compressió dels maons buits, emprats en 
fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². En cas de fàbrica de maó d’obra vista, serà adequat un 
morter una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20. 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció 

per a la Recepció de Calç RC-92. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària 
màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes a la Norma 
DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra 
banda, el ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i 
químiques que estableix la “Instrucció per a la recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius 
incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons 
normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i condicions 
previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran 
el nom del fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a 
obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dins dels 
mínims establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, 
pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions recollides 
en el Plec de Condicions corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Ciment, Aigua, Calç, Àrids, Morters i Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats 
pel segell INCE, la D.F. podrà simplificar la recepció, comprovant únicament el fabricant, tipus i classe 
de maó, resistència a compressió en Kp/cm² , dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien de 
figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix es comprovarà quan els maons subministrats 
procedeixin d'Estats membres de la Unió Europea, amb especificacions tècniques específiques, que 
garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel segell INCE. 
Execució 
Condicions prèvies 
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en 
planta. Es replantejarà i es col·locaran mires escairades a una distància ≤ 4m, amb marques a l'alçada 
de cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva col·locació, regant-los abundantment i 
apilant-los perquè no degotin durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà 
escrupolosament la part de l’obra executada en les 48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. 
Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint la part de l’obra recentment 
executada. Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques 
de maó es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 a 40 °C. Quan el vent sigui 
superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. S'ha de 
treballar sense pluges si la paret és exterior. 
Fases d’execució  
Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació de les 
peces.  
Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin 
d'aixecar-se en diferents èpoques, en aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de 
cantonada o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. 
Entre la filada superior de l'envà i el forjat o l’element horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 
2cm que s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. 
La trobada entre envans amb elements estructurals, es farà de manera que no siguin solidaris. Les 
regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits superiors a 100cm, es realitzaran 
per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural 
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superior, cal que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es reomplirà 
amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la 
paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h abans i s'han d'enderrocar 
les parts afectades. 
Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor 
i horitzontalitat de les filades: ± 5 mm/2 m.  
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en 

tota la seva altura. 
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han 
de ser horitzontals. Les parets vistes han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa 
cap altra condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les parets que hagin de quedar vistes, 
els junts horitzontals han d'estar rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres 
condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, 
ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment 
executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de 
morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc 
d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació 
i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica i Execució de l’envà. 
Amidament i abonament  
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i 
aplomat, part proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, 
amidada deduint buits superiors a 1m².  
  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 CONTINUS 

Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material 
d'addició, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de 

terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina 
d’acabat, malla electrosoldada de rodons d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i 
sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, 
físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids 

minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de 
riu, matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de 
dissolució: aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, 
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pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura 
martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, 
pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç 
apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material 
desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de formigó amb teixidura 
“in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. 
No alterarà cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte 
impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. 
Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del formigó.  
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser 
impermeable a l'aigua, resistent a la base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà 
groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà aplicar-se en superfícies 
seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. 
Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel 
segellat de juntes, material elàstic de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o 
bandes de material metàl·lic o plàstic. 
Sistema de fixació.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Conglomerant, Àrids, Material d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, 
Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran 
una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina 
mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala 
C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions 
més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del 
forjat o solera es donarà una emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de 
formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines sintètiques o morter hidràulic polimèric, 
s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls metàl·lics. 
En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 
dies, es gratarà la superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el 
morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se 
situaran juntes de dilatació formant una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de 
juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran juntes de dilatació coincidint amb les 
de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci 
per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà 
amb espàtula dentada fins a un gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest 
s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a 

gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels 
junts. Col·locació del morter d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la 
malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver 
esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment ha de 
ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha 
de ser plana i ha de tenir una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter 
d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
Col·locació de l'armadura, si és el cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura 
superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. La superfície 
acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i 
el nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no 
superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de 
complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no 
superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=resbalamiento
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d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb 
poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar 
que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 
6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència característica estimada 
del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del 
gruix; Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient 
d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin 
segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps 
calorós i sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva 
formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la 
beurada de ciment sobre les juntes, regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de 
beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa de barreja de sorra i grava 
d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in 
situ. Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de 
morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i 
anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a juntes en quadrícules de 
costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter 
d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant 
procediments mecànics fins a gruix de 40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb 
corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. Tractat superficialment. 
S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives 
mitjançant, brotxa, raspall, corró o pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant 
aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb 
un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o 
mitjançant un tractament superficial del formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb 
enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent desmoldejant, per a 
posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el 
formigó segueixi en estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de 
la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a 
finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema airless d'alta 
pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la 
seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al 
del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o 
ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 10 mm i la seva profunditat 
igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. 
Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE 
DB HS punt 2.2.3. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de 
la capa d'acabat. Disposició i separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 
Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació 
de restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclouen en aquests criteri les 
reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg 
de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No 
s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 
Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que 
sigui necessari. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ARREBOSSATS  

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, 
millorats amb resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies 
capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, aplicat 
directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; 
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arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, 
aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 

Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la 
Instrucció per a la Recepció de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i 
químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; 
Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran 

emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 
2%. El contingut d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. 
La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aigües potables i les 
tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua 
adequada a la consistència precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues 
minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i additius. També podrà ser de 
aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de 
fusta, plàstic o alumini lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, 
etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents 
capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es 
fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el 
material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o 
en temps plujós quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al 
morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi 
acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran 
col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als 
paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de 
la capa base per a evitar eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha 
d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter 
i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de 
les mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres 
també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres 
ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de 
prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les 
següents especificacions: Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no 

serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas 
de morter projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o 
mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el 
remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament 
dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb successives capes 
fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  

Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter 
de calç de dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. 
Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb 
el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb 
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morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter 
s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del 
arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de resines sintètiques. 
S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La 
superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà 
inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats 

a fàbrica, que s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir 
aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En 
teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per 
aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters 
monocapes estan formats per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals 
silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., 
aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les 
característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi 
aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per 
al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar 
reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de 
el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues 
capes, deixant la primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes 
condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament 
el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti 
despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat 
reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 
mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 
mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. 
Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha 
d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat 
acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en 
paraments verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², 
es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 
m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament 
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat 
cal amidar també aquests paraments. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 

 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  

  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 

obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els 
habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, 

Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, 
Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 

31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic 

pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
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UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, 

UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 
15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 
15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de 

legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i 
control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en 
els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
tècnicas complementarias. RD 919/2006. 

  
  
UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa  

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La 
seva funció és la de subministrar aigua a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la 
manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o 
companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la 
continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar 
correctament la connexió. En cas de captació pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup 
de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 
  
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior 
de subministrament que obri el pas a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 

A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores 
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en 
paral·lel. Ha d’estar ubicat en un recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, 
s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 

  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a 
les normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instal·lació dels 
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materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques adients per no empitjorar 
l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques 
de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les 
condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços 
mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat 
en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres 
instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa 
vigent. Els tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de 
protecció. Si cal, també es col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació seran rases 
amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre el tub. Aquest suport 
variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny interior de la 
rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces 
especials caldrà veure les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o 
de plàstic. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i 
caigudes de materials i objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la 

xarxa general i escomesa. 
  
Verificacions 
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues 
proves globals. Les proves de pressió no han de variar alments en 4 hores.  
Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de 
desguàs fins a la finalització de les obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa d’aigua. 
  
1.2 Instal·lació interior  

Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva 
funció és la de distribuir l’aigua dins l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que 
distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat 
de l’aigua. 
  
Components 
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-
retorn, clau de sortida.  
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament 
d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè 
(PB), Multicapa o PVC no plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 

Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici 
hi pot haver comptador d’ACS per a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no 

plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 



  

52 

Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser 
estanques o atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, 
s’hauran d’ajustar als requisits de la normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del 
flux, en els següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els 
tubs no destinats a ús domèstic i abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la 
normativa legal vigent, tant pel que fa a cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i 
pressió mínima en els punts de consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons 
especificacions del projecte.  
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques 
de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les 
condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i 
no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha 
de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i 
impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de 
desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les 
connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després 
del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la 
porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els 
tubs que vagin ocults o encastats aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si 
això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix adequat, sense estar permès el seu 
pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la 
transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui 
agressiu, i si cal disposar d’una beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de 
preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. El traçat de tubs vistos es farà 
ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com 
verticals, serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi 
un mur es col·locarà el passa-mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les 
unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa absorbirà les deformacions amb 
punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves característiques 
físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i 
els esforços mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin 
superficials; els suports es col·locaran a la distància recomanada per la UNE corresponent permetent la 
lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb 
d’altres serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de 
condensacions en els encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els 
extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha de quedar 
aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les 
connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge 
s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del 
tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de depuració bacteriològic i desprès rentar-la.  
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Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues 
tèrmiques, condensacions o corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura 
d’aplicació. Abans de col·locar l’aïllament, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o 
d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva col·locació no 
ha d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o 
superficialment. Totes les aixetes han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició 
prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de muntatge de l'element ha 
de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al 
seu suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, 
l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de 
l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: ± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre 
tubs o, depèn de la mida, embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes 
dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la 
reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha 
de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat 
mitjançant quatre perns de 10 mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el 
suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu 
antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els 
diferents tubs no han de tenir fuites, cal que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i 
després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de 
netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs 

respectius no produeixin esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de 
combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual 
d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la 
caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. 
Abans de la seva instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels 
paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb 
suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el 
projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb 
els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació 
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades 
tan encastades com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la 
subjecció i la connexió). Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les 
cisternes i el funcionament dels desguassos). 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues 
proves globals. Les proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la 
instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el 
seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; 
obtenció de cabal exigit a la tº fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; 
Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº a la xarxa; Amb l’acumulador a regim 
comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.  
  
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, 
juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i 
caldera. 
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SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 

  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de 

referència de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. 

Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, 
UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 
1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma 
UNE 127010:1995 EX. 
UNE  

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 

15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 

6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 

galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización 
en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo 

por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-

1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 
127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos 
para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los 
edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la 
sortida de l’edifici. Connecta amb la xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres 
de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de 
sanejament pública sigui separativa, cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma 
independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues xarxes interiors a una única 
arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la 
xarxa general de sanejament. 
  
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
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Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material 
serà el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les 
càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a 
les normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de 
connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries 
per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les 
distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i 
telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la 

xarxa d’aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent 
definit per a cada tram. La junta entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. 
S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els 
esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El 
pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de 
quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària 
prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. La canonada ha de 
quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la 
rasa i de les variacions tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de 
quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 
la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 
en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: 
>= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de 
la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en 
el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i 
continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la 
massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han 
de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del 
recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu 
superior del tub. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin soterrats han de ser de 
la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el 
seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del 
fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de 

formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La 
solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent 
per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de 
desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les 
peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície 
interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada 
amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. 
Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 
Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no 
sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 
mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense 
pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
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l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan 
aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la 
D.T., excepte la zona de la mitja canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. 
No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara disgregacions o buits a la massa. La secció 
de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del formigó al 
cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de 

l'eix: ± 24 mm, dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 
0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a l'obra 
abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. S'ha de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres 
engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, 
sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col·locar sense que rebin cops. Per parets de 
maó: Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i 
humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, 
pericons i pous. Dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de 
registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 
  
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  

Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis 
aparells, bonera sifònica o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més 
proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per 
aigües pluvials poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser 

primària, secundària, terciària i amb vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa 
d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les 
cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o 
garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per 
sota de la cota del punt de connexió a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa 
exterior de sanejament es sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i 
manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les 
càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
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Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en 
llocs protegits contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i 
no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i 
connexions per al desguàs i l'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de 
tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres 
desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada 
sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la 
tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de 
quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell 
que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre 
un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona 
corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una 
mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies 
netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les 
peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra 
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les 
distàncies superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions 
de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 
mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació 
no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el 
pendent determinat per a cada tram. Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de 
subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams muntats mai no han de ser 
horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. 
Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis 
direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer 
perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament 
per tal de permetre fer posteriors reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del 
tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores 
encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer 
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El 
baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els 
baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es protegiran adequadament per a aquest fi. El pas 
a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia 
entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és 
de més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La 
desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han 
de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les 
abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió 
dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, 
planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces 
especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els 
talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat 
necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
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Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és 
primària tindrà el mateix diàmetre que el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que 
garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és 
secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del 
baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 
4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del 

recorregut. El seu pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces 
especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La unió entre els trams de la canal 
s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de 
fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar 
soldades amb soldadura química. Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. 
Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el sentit 
del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar 
col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions 
han de ser de metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han 
de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades, amb soldadura 
d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 
cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la 
planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el 
contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les 
fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure 
sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland 
frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 
Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les làmines en la canal 
de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en 
contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al 
suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del 
recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: encavalcaments: - 0 
mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense 
escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, 
ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb 
tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al 
nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el 
punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser 
planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de 
col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida 
amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de 
pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors 
han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 
cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. 
Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de 
l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal 
que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de 
ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la 
superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, 
amb els procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable 
només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub 
d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. 
La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de 
PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell 
entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior 
a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina 
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al 
perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha 
de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre 
superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària 
prevista a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del 
coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment o zona 
adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa 
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acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 
mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El 
bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades 
abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de 
la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha 
de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes 
practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre 
el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir 
desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al 

suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en 
condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de 
manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 
mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el 
paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el 
motor a la línia d'alimentació elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix 
diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la 
superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la 
bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les 
unions han de ser completament estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la 
disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els 
junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid 
sigui horitzontal o cap amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de 
deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó 
ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de 
tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària 
per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions 
amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en 
el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de 
netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les 
vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de 
canals i embornals, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps 
de desguàs, els sifons, sorolls i comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous 
s’ompliran d’aigua per comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, 
aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 

  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia 

elèctrica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. 

RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 

363/2004, Instrucció 7/2003. 
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Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 

9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros 
de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites 
de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 

  

  
1.1 Instal·lació comunitària i interior 

Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al 
punt de connexió a l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de 
protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els 
diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per 
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en 
compte la normativa vigent en cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament 
electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions complementàries, així com les recomanacions de 
les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, instal·lacions 
d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de materials, etc. 
  
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. 

Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia 
elèctrica a una instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels 

comptadors de tots els abonats d’un mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és 
protegir-les d’intensitats produïdes per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt 
ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia 
general d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual 
amb l’objectiu de protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra 
tots els dispositius necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i 
tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament 
manual. Interruptor diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits 
interiors. 
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Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment 

protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de 
tubs protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i 
commutats. Aniran encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat 
reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de 
disposar de ventilació i il·luminació suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà 
en funció del tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de 
projecte, documentació del fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la 
direcció facultativa durant l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar 
abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La 
seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb 

conductes aïllats per l’interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà 
roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedirà a la 
col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que 
permetin el lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins 
al 100%. La secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són 
d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap 
conducció ni instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, 
incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. El pany serà 
normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un 
local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color 
blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de 

l'entrada i a una alçada de col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m 
alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció 
contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han 
d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de 
seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als 
borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el 
parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat 
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element 
ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades 
per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: 
posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els 
elements que es col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la 
pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part 
accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a 
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pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, 
l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb 
cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest 
cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors 
han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els 
interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del 
paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat 
dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació 
individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada 
circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran 

mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a 
la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions 
són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: 
± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de 
derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat 
superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el tractament superficial. Toleràncies 
d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una 
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha 
de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat 
sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a 
mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al 

sostre o als paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, 
etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 
1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor 
de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació 
han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància 
entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, 
desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, 

sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de 
designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de 
gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació 
següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar 
muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: estesa, 
col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els 
empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament 
el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els 
conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els 
conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El 
cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del 
quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i 
els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant 
l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: 
radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. 
Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: 
la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició 
ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre 
fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar 
connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la 
indicada per la direcció facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i 
connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i 
neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de 
cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca 
muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, 
l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions 
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fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de 
punts i mecanismes. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de 
mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de 
veu i dades. Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels 
components del quadre: interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i 
connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. Connexionat de 
circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; 
Encès de l’enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: 
comptador, quadre, caixes de derivació, mecanismes.  
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MA UM Instruccions d’Ús i Manteniment 

 
Detall 
Projecte: Projecte de restauració de la seu del Consell de Riumar 
 

Emplaçament 
Adreça: Carrer Àliga Pescatera 
Codi Postal: 43580 Municipi: Deltebre 
Urbanització: Riumar Parcel·la: 
 

Promotor  
Nom: Ajuntament de Deltebre DNI/NIF: P4318100-G 
Adreça: Plaça 2 maig, 1 
Codi Postal: 43580 Municipi: Deltebre 
 

Autor/s projecte 
Nom: Joan Miquel Bonet Durà Núm. col.: 49466-6 
Nom: Manuela Bertomet Ardit  Núm. col.: 59195-5 
  

 

L’arquitecte/es: 
 
 

Signatura/es 
 

Lloc i data: Deltebre a ___ de  Març de 2016 
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Introducció 

 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la 
protecció del medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per 
conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides 
normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les 
instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot 
comportar: 
 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor 
patrimonial, funcional i estètic. 

 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de 
l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 

 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció 
sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments 
de consums d’energia i de contaminació atmosfèrica. 

 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o 
clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, 
entre les que es destaquen: 
 

 Codi Civil. 

 Codi Civil de Catalunya 

 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

 Legislacions sobre els Règims de propietat. 

 Ordenances municipals. 

 Reglamentacions tècniques. 
 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada 
que, juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades 
-, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han 
intervingut en el procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest 
llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, 
conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – 
siguin o no propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les 
activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  



  

66 

 
Ús principal: EAC  Situació: Planta Baixa 
  

Usos subsidiaris: Oficines Situació: Planta Baixa 
  

 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i 
genèriques que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de 
seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran 
recollides en el Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i 
incorporarà la corresponent programació i concreció de les operacions preventives a 
executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les 
disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els 
propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici 
encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les 
operacions efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions 
realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació 
esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació 
de les seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 
 
 

Cobertes 

 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
Coberta inclinada, amb una pendent inferior 40%  

Coberta ceràmica  

  

  

 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les 
prestacions de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin 
representar una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu 
comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la 
formació de coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que 
puguin representar una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i 
torretes tindran per sota un espai de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació 
de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés 
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l'abocament als desguassos de productes químics agressius com olis, dissolvents, 
lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
cobertes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió 
d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent 
llicència municipal. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, 
en general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent 
per tal que la subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les 
xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment 
periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal 
de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
coberta (juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o 
d’equivalents característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà 
avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin 
ràpidament les mesures oportunes. Els degoters afecten a curt termini a 
l’habitabilitat de la zona afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de 
l’estructura. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i 

estiguin en bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena 

TV, tendals, xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la 
coberta (lluernes, claraboies, entre d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, 
lluernes, badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de la coberta. 

 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 
impermeabilització. 

 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, 
trobades amb paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, 
ancoratges d'elements, elements passants, obertures i accessos, careners, 
aiguafons o claraboies, entre d'altres). 
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Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les 
prestacions de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
A aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que 
puguin representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema 
d’estanquitat vers l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de 
la seva seguretat enfront les caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens 
(tancaments de terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, 
etc.) o substituir elements de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, 
tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les 
plantes s'han de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant 
d’embrutar els revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. 
No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic 
per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
façanes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió 
d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent 
llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
façana (juntes, proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes 
idèntics als existents o de característiques equivalents que no alterin les seves 
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb 
productes específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de 
neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els 
elements de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i 
manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com 
pels vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de 
degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures 
oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

 Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
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- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure 
al buit. 

- Si s'escau, subjectar les persianes. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, 

tendals, persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de les façanes. 

 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 

 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, 
trobades amb  fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, 
baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
 

Instal·lació d'aigua 

 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament:  
Es preveu la futura connexió a la xarxa general de subministrament d’aigua potables municipal de 
SOREA 
 

Situació clau general de l’edifici: A façana Nord-Oest ( façana principal) 
 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap 
element aliè a la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi 
manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i 
són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que 
faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència 
prolongada. Els tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels 
aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament 
d'aigua diari de fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  

 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i 
millorant, si s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: 
limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega 
interrompible a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i 
dutxes temporitzades.  
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin 
les instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la 
companyia de subministrament i l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una 
empresa autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).  
 
Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es 
tancarà la seva connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei 
s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar 
ràpidament als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les 
mesures correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de reparar 
immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua 
pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar la 
fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

 En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi 

habitatge, local o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a 

propis i a tercers. 

 En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per 
evitar que es glacin. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 

 Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes 
de tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i 
manteniment donades pel fabricant. 

 Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel 
consum humà i de l’aigua calenta sanitària. 

 Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb 
hidromassatge d’ús col·lectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o 
d’hidromasatge i d’altres). 
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Instal·lació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se 
les prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: En la zona d’accés 
 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la 
instal·lació no es pot consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà 
doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no 
sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal 
de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas 
d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici 
d’un Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on 
estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es 
composa bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la 
potència realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu 
accionament manual i que està dotat d’elements de protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuïts.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra 
contactes indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals 
de corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial 
desconnecta la instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o 
interruptor omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i 
les sobrecàrregues.  

 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un 
incendi. La desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
instal·lacions elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la 
companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció 
normatius respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells 
fixos que modifiquin les distàncies mínimes de seguretat. 
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Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic 
del circuit corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 

 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, 
làmpades foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de 
manteniment per tal de que es facin urgentment les mesures oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita 
d'aigua, gas o un altre tipus de combustible.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament 

la instal·lació.  
 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades 
a tallar el subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les 
instruccions de manteniment facilitades pels fabricants. 
 

Instal·lació de desguàs 

 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, 
plàstics, gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, 
olis, benzines, líquids inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes 
en els tubs de la xarxa de desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids 
o productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa 
de desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
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Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de 
netejar i, per evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els 
sifons dels aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la 
xarxa de desguàs vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures correctores adients. Les 
fuites de la xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament per operaris 
competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura, la 
fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal 
d’evacuació es revisaran els sifons i les vàlvules. 

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, 
entre d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) 
poden afectar els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió de la instal·lació. 

 Neteja d’arquetes. 

 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o 
pous i bombes d’elevació 
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MA A Amidaments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amidaments Casa de la Vila

MEDICIONES Pág.:04/04/16 1Fecha:
PRESUPUESTO  R16003OBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Cala d'inspecció en paret d'obra ceràmica de 30x30x30 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, inclou reposició d'elements enderrocats, no inclou pintura

1 41665312

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000
u Cala d'inspecció en cel ras de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició

dels elements enderrocats
2 41686611

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000
u Cala d'inspecció en paviment i solera de formigó de 100x70 cm amb mitjans manuals i martell pneumàtic, inclou reposició

dels elements enderrocats
3 41697741

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

PRESUPUESTO  R16003OBRA 01
DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTULO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

1 K2164671

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Enderroc Pared Lavabo Existent 1,500 3,000 1,000 4,500
C#*D#*E#*F#2 Arrencada de les brancades de portes 1,000 1,000 3,000 3,000

TOTAL MEDICIÓN 7,500
u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor2 K21H1011

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000
u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície

servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
3 K21J1011

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000
u Arrencada de les parts que resten del sistema d'aire condicionat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre

camió o contenidor
4 K21EG01B

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000
u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor5 K21A3011

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

Euro



Amidaments Casa de la Vila

MEDICIONES Pág.:04/04/16 2Fecha:
PRESUPUESTO  R16003OBRA 01
COBERTESCAPÍTULO 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baixants1 K5ZR1010
MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

PRESUPUESTO  R16003OBRA 01
TANCAMENTS I DIVISÒRIESCAPÍTULO 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa
estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W

1 K6524H4B

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Envà del nou lavabo 6,400 3,000 1,000 19,200
C#*D#*E#*F#2 Envà de les oficines 8,000 3,000 1,000 24,000
C#*D#*E#*F#3 Enva rebedor sales 2,700 3,000 1,000 8,100

TOTAL MEDICIÓN 51,300
m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la

norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

2 E612TRAV

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Envà de l'estafeta de correu 6,400 3,000 19,200

TOTAL MEDICIÓN 19,200
m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de

290x140x75 mm, d'una cara vista, col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II
3 K612A53K

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tancament estafeta de correus 6,050 3,000 18,150

TOTAL MEDICIÓN 18,150
m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN

771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10
4 K614HSAK

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Pared lavabo 4,800 3,000 14,400

TOTAL MEDICIÓN 14,400

PRESUPUESTO  R16003OBRA 01

Euro



Amidaments Casa de la Vila

MEDICIONES Pág.:04/04/16 3Fecha:
IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTSCAPÍTULO 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en
dues capes

1 K7A1210N

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

PRESUPUESTO  R16003OBRA 01
REVESTIMENTSCAPÍTULO 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Substitució d'enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb rajola gres extruït esmaltat, preu alt, de 26 a
45 peces/m2, col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica amb arrencada i repicat de revestiments existents i càrrega
manual de runa

1 482B624V

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Lavabo 8,000 3,000 24,000

TOTAL MEDICIÓN 24,000
m2 Substitució d'aplacat de pedra de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb peces de pedra calcària nacional

amb una cara buixardada, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt de 20 mm de gruix i de 1251
a 2500 cm2 col·locada amb ganxos i morter ciment 1:6, elaborat a l'obra

2 483B514E

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000
m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat

amb fixacions mecàniques
3 E83F5003

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Oficina Regidors 8,050 3,000 1,000 24,150
C#*D#*E#*F#2 Oficina Membres del Consell i paredcentral 21,400 3,000 1,000 64,200

C#*D#*E#*F#3 Sala Reunions 16,000 3,000 1,000 48,000
C#*D#*E#*F#4 Espai Atenció 10,800 3,000 1,000 32,400
C#*D#*E#*F#5 Arxiu 7,450 3,000 1,000 22,350
C#*D#*E#*F#6 Espai de personal 6,000 3,000 1,000 18,000
C#*D#*E#*F#7 Office 4,300 3,000 1,000 12,900

TOTAL MEDICIÓN 222,000
m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,

amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1
placa de 15 mm de gruix a una cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica
>= 1,081 m2K/W

4 E652EXT

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Revestiment interior de totes les cares

en contacte amb l'ex
60,000 3,000 180,000

Euro



Amidaments Casa de la Vila

MEDICIONES Pág.:04/04/16 4Fecha:

TOTAL MEDICIÓN 180,000
m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix

C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
5 K8122112

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Enguixat estafeta de correus 36,000 1,000 36,000
C#*D#*E#*F#2 Cara exterior lavabo 7,000 3,000 21,000

TOTAL MEDICIÓN 57,000

PRESUPUESTO  R16003OBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTULO 07

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra1 K9Z2A100
MEDICIÓN  DIRECTA 152,000

m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col·locat amb
tacs d´expansió i cargols

2 E9U7U110

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Espai de personal 12,000 12,000
C#*D#*E#*F#2 Office 4,500 4,500
C#*D#*E#*F#3 Arxiu 7,500 7,500
C#*D#*E#*F#4 EAC 29,000 29,000
C#*D#*E#*F#5 Sales i Vestíbul 40,000 40,000
C#*D#*E#*F#6 Oficina Membres 14,000 14,000
C#*D#*E#*F#7 Oficina Regidors 16,500 16,500
C#*D#*E#*F#8 Sala de Reunions 22,700 22,700

TOTAL MEDICIÓN 146,200
m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,

elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
3 E9U21BAD

MEDICIÓN  DIRECTA 25,000

PRESUPUESTO  R16003OBRA 01
TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLESCAPÍTULO 08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i
clau, col·locada. Després de la col·locació es desmuntarà i es portarà a lacar a forn amb pintura de poliéster T.G.I.C.
endurida amb triglicidilsocianurats

1 KADG1132

Euro



Amidaments Casa de la Vila

MEDICIONES Pág.:04/04/16 5Fecha:

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000
Ut Porta interior practicable de fusta, amb porta de fulles batents fusta de DM, d'una llum de bastiment aproximada de

80x210cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta de faig,
per un parament de 9 cm de gruix. Inclòs pany i manetes cromades i tots els petits materials per deixar la partida
totalment acabada. Inclòs pintura.

2 1A222334

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

PRESUPUESTO  R16003OBRA 01
INSTAL·LACIONS D'EVACACIÓCAPÍTULO 09

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 12 (12kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra1 ED7K3434

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000
u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de

290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapaprefabricada de formigó armat
2 ED354356

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000
m Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, sense solera, amb mitjans manuals i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
3 E21D1111

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

PRESUPUESTO  R16003OBRA 01
INSTAL·LACIONS DE CLIMACAPÍTULO 10

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

uts Preinstal·lació de Conjunt de Climatització, amb unitat exterior Tipus Mitsubishi MXZ - 8B140VA de 16 Kw amb unes
mesures de 1350 x 950 x 330 mm.
Unitats interiors formades per 4 unitats tipus MSZ, 1 unitat SEZ i 3 unitats MFZ de la casa Mitsubishi.
Amb tots els materials i sistemes necessaris per al seu ple funicionament amb els materials i característiques de la
instal·lació recomanades pel fabricant.

1 EKEJCLI

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTO  R16003OBRA 01
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUESCAPÍTULO 11

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Instal·lació elèctrica interior d'un local de 195 m2 amb grau d'electrificació elevat i 10 circuits, i ajudes de ram de paleta1 1G22G300
MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Euro



Amidaments Casa de la Vila

MEDICIONES Pág.:04/04/16 6Fecha:
PRESUPUESTO  R16003OBRA 01
INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIÓCAPÍTULO 12

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

P.A Instal·lació d'audiovisuals i de comunicació segons projecte, amb equip de recepció i derivadors, preses d'internet fins a 3
punts complerts i video porter. Inclòs tots els petits materials per deixar la partida totalment acabada

1 1P732171

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PRESUPUESTO  R16003OBRA 01
INSTAL·LACIONS LAMPISTERIACAPÍTULO 13

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Instal·lació de lampisteria interior, i ajudes de ram de paleta1 1J414000

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTO  R16003OBRA 01
EQUIPAMENTSCAPÍTULO 14

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre peu1 EJ13B31P
MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions
murals i connectat a la xarxa d'evacuació

2 EJ14B212

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000
u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària,

preu superior, col·locada sobre moble
3 EJ18LFAL

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000
u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat ensuperfícies exposades,  antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques4 EJ42U010

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000
u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions

mecàniques
5 EJ43U005

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Euro
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MEDICIONES Pág.:04/04/16 7Fecha:

u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques

6 EJ46U020

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000
u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció quadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600 mm de llargària,

col·locat amb fixacions mecàniques
7 EJ4ZU120

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTO  R16003OBRA 01
PINTURESCAPÍTULO 15

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ecològica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

1 E898J2A0

MEDICIÓN  DIRECTA 400,000
m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica ecològica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues

d'acabat
2 E898K2A0

MEDICIÓN  DIRECTA 153,000
m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues

d'acabat
3 E898D240

MEDICIÓN  DIRECTA 195,000

PRESUPUESTO  R16003OBRA 01
AJUDESCAPÍTULO 16

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C61 KY011112
MEDICIÓN  DIRECTA 25,000

m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim2 KY311620
MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

m2 Ajuts de paleteria a instal.lacions de climatització per  m2. construït.(PREINSTAL·LACIÓ)3 220100040
MEDICIÓN  DIRECTA 153,000

m2 Ajuts de paleteria a instal.lacions de audiovisuals i comunicació, per m2. construït.4 220100050
MEDICIÓN  DIRECTA 153,000

m2 Ajuts de paleteria a instal.lacions elèctriques i d'enllumenat, per m2. construït.5 220100010

Euro
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MEDICIONES Pág.:04/04/16 8Fecha:

MEDICIÓN  DIRECTA 153,000
m2 Ajuts de paleteria a instal.lacions de fontaneria, per m2. construït.6 220100020

MEDICIÓN  DIRECTA 153,000

Euro
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FONTANERIA

DERIVACIONS A PRESSES

DERIVACIONS INDIVIDUALS

W.C.
RENTAMANS

FREDA

Ø12
Ø12 Ø20

PICA CUINA Ø12 Ø20

CALENTA

PUNT DE CONSUM D' AIGUA FREDA

PUNT DE CONSUM WC

COMPTADOR

CLAU DE PAS

XARXA AIGUA FREDA

LLEGENDA XARXA D'AIGUA A.F.S. I A.C.S.
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COMPTADOR

GENERAL

a Façana Carrer

CLAU

COMPANYA

CLMA

UNITAT

EXTERIOR MULTISPLIT 8

MITSUBISHI MXZ - 8B140VA - 16 kW

1350x950x330 mm

PAC AK53BC

PAC AK32BC
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MSZ - EF 2,5 - 5,0 kw (Pared)

SEZ - 2,5 - 6,0 kw (sostre ocult)

MFZ-KJ 2,5-3,5 Kw  (terra-pared)

LLEGENDA

CLMA

UNITAT

EXTERIOR MULTISPLIT 8

MITSUBISHI MXZ - 8B140VA - 16 kW

1350x950x330 mm
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