
0550 GUARDERIA LES RESUM DE DADES 

Página 1/2 

MEMÒRIA DE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU 
 
Full resum de les dades generals: 
 

Fase de projecte: Bàsic i Executiu. 
 

Títol del Projecte: Reforma de local per a Guarderia Municipal. 
 

Emplaçament: Plaça dera Gleisa, 9, baixos, 25540 LES. 
 

Usos de l’edifici 
 

Ús principal de l’edifici: 
 

  residencial  turístic  transport  sanitari 
  comercial  industrial  espectacle  esportiu 
  Oficines  religiós  agrícola  educació 

 
Usos subsidiaris al projecte: 

 
  residencial  Garatges exterior  Locals  Altres: 

 
No. Plantes Sobre rasant 1 Sota rasant: 0 

 
Superfícies 
superfície total const. sobre rasant 207,57 superfície total 207,57 
    
superfície total const. sota rasant 0,00 pressupost execució material 81.898,64 

 
Estadística 
nova planta  rehabilitació  habitatge lliure  núm. Habitatges  
legalització  Reforma – amplia.  VP pública  núm. locals 1 

    VP privada  núm. places garat.  
 
Control de contingut del projecte: 
 
I. MEMORIA    
    

1. Memòria descriptiva    
 ME 1.1 Agents  
 ME 1.2 Informació prèvia  
 ME 1.3 Descripció general de l’edifici  
 ME 1.4 Descripció dels sistemes  
 ME 1.5 Prestacions de l’edifici  
    

2. Memòria constructiva    
 MC 2.1 Sustentació de l’edifici  
 MC 2.2 Sistema estructural  
 MC 2.3 Sistema envoltant  
 MC 2.4 Sistema de compartimentació  
 MC 2.5 Sistemes de acabats  
 MC 2.6 Sistemes de condicionament d’instal·lacions  
 MC 2.7  Equipament  
    

3. Compliment del CTE DB-SE 3.1 Exigències bàsiques de seguretat estructural  
    
 DB-SI 3.2 Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi  
    
 DB-SU 3.3 Exigències bàsiques de seguretat d’utilització  
    
 DB-HS 3.4 Exigències bàsiques de salubritat  
    
 DB-HR 3.5 Exigències bàsiques de protecció en front al soroll (CA-88)  
    
 DB-HE 3.6 Exigències bàsiques d’estalvi d’energia  
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4. Compliment d’altres reglaments i disposicions  

 4.1 Infraestructures comuns de telecomunicacions.  
 4.2 Reglament Electrotècnic de la Baixa Tensió.  
 4.3 Control de qualitat.  
 4.4 Seguretat i salut en les obres de construcció.  
 4.5  Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.  
 4.6 Barreres Arquitectòniques - Codi d’accessibilitat  
 4.7 Gestió de residus d’obra  
 4.8 Escoles de primer cicle infantil  
    

5. Annexes a la memòria  
 5.1 Normativa aplicable  
 5.2 Fitxa cadastral  
 5.3 Fotografies  
 5.4 Protecció contra incendis  
 5.5 Fontaneria  
 5.6 Aïllament acústic  
 5.7 Limitació de la demanda energètica  
 5.8 Reglament de Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE).  
 5.9 Telecomunicacions  
 5.10 Control de qualitat  
 5.11 Ecoeficiència  
 5.12 Gestió de residus  
 5.13 Pla de control de qualitat Control de qualitat  
    
II. PLANOLS    
 U Urbanisme (1 plànol)  
 A Estat Actual (3 plànols)  
 P Proposta (4 plànols)  
 C Cotes (1 plànol)  
 I Llegendes instal·lacions (1 plànol)  
 I.a Instal·lacions de fontaneria, sanejament i ventilació (2 plànols)  
 I.c Instal·lacions de calefacció (1 plànol)  
 I.e Instal·lacions d’electricitat, telecomunicacions i incendis (2 plànols)  
 F Fusteria (2 plànols)  
 D Detalls (1 plànol)  
    
III. PLEC DE CONDICIONS    
  Plec de clàusules constructives  
  Plec de clàusules facultatives  
    
IV. AMIDAMENT  Amidament detallat  
    
V. PRESSUPOST  Pressupost detallat  
  Resum Pressupost  

 
Betren a 20 de Maig de 2009 
 
 
 
 
 
Lluís MOREU HOSTENCH 
ARQUITECTE 
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
1.1 AGENTS 
 
 

Promotor: AJNTAMENT DE LES 
Plaça de l’Ajjuntament, 1, 25540 LES 
Telèfon 973 64 80 07 
N.I.F.: P-25.152.00-J 

Arquitecte: Lluís MOREU HOSTENCH 
Col·legiat 19.261/9 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
Mitjançant la gestió de la societat d’arquitectura: 
MOREU ARQUITECTE, S.L. 
C. Carretera 29 esc 302, Baixos 1a (AG. BETREN) 
25539 VIELHA E MIJARAN 
Apt. de correus 122, 25530 VIELHA E MIJARAN 
Tel. 973 64.29.54, Fax 973 64.30.53 
Correu electrònic moreu.arq@coac.cat  

Director de obra: Lluís MOREU HOSTENCH 
Director de la execució de l’obra: Pendent de designació per part del Promotor. 
Seguretat i Salut: Autor de l’estudi: Lluís MOREU HOSTENCH 
 Coordinador durant la 

execució de l’obra: 
Pendent de designació per part del Promotor. 

Altres agents: Constructor: Pendent de designació per part del Promotor. 
 Redactor de l’estudi 

topogràfic: 
No hi ha topogràfic, les mesures de l’obra s’han realitzat per l’estudi d’ 
arquitectura. 

 Redactor de l’estudi 
geotècnic: 

No es objecte en aquest projecte. 

 Entitat de Control de 
Qualitat: 

Pendent de designació per part del Promotor. 
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1.2 INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
Antecedents i condicionants de partida: 
 

La naturalesa de l’encàrrec consisteix en la redacció del Projecte Bàsic i d’Execució així com la posterior Direcció d’Obres. 

L’obra consisteix en reforma del local existent en planta baixa de l’edifici per tal de ubicar-hi una guarderia municipal. 

La distribució de l’espai objecte del projecte es desenvolupa només en Planta Baixa amb els diferents espais que es 

determinen en els plànols de la proposta i en que les peces principals son les aules, la sala de descans, la sala de 

professors, sala de canvi de bolquers, banys i magatzem. 

 
Emplaçament: Plaça dera Glèisa, 9, 25540 LES 

Referència cadastral: 3127501CG1432N0001TR. 
 
Entorn físic: Entorn de poble rural d’alta muntanya, bàsicament residencial de primera i segona residència. 

Els carrers son estrets i irregulars. 
Els edificis son alineats al vial amb una alçada de fins a 2 plantes i coberta inclinada. 

 
Normativa 
urbanística: 

Es d’aplicació les “Normes Subsidiàries i Complementaries de Planejament de la Vall ‘ Aran” i las 
posteriors modificacions aprovades per l’Ajuntament. 
Aspectes urbanístics singulars del projecte: 
No es modifiquen els paràmetres urbanístics de l’edifici existent al ser només una reforma interior 
sense afectar a l’estructura. 
 
A efecte del compliment del DB-HE i del decret d’ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya, en 
els aspectes sobre la col·locació de plaques solars per a la producció ACS, en l’article 70.2.d, de les 
NNSS s’especifica que: 
“... 
Els forats de la coberta produïts pels celoberts, tindran el mateix tractament que les altres obertures. 
Sobre els plans inclinats de la coberta només es permetran els volums de les llucanes, xemeneies, 
antenes, penells i paraneus. També podran sobresortir dels plans de la coberta les testeres i les 
parets mitgeres acabades en el tradicional graonat dels "penaus" (veure fig. No. 6). 
...” 
Per tant no s’admet la col·locació de plaques solars. 
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1.3 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI 
 

Descripció general de 
l’edifici: 

L’edifici es un bloc en cantonada amb acabats exterior típics de la comarca amb les façanes 
acabades de arrebossades, coberta inclinada acabada de pissarra. 
La fusteria es de fusta amb contravens per tancar les finestres. 
Es un edifici integrat en l’entorn de la població. 

 
Programa de 
necessitats: 

Distribució d’una escola bressol amb els diferents espais que la normativa preveu. 
La capacitat de l’escola ha de ser de almenys 24 alumnes. 

 
Ús característic de 
l’edifici: 

Residencial plurifamiliar. 

 
Altres usos previstos: No n’hi ha. 
 
Relació amb l’entorn: Relació directe amb els edificis entre els que està essent façanes cegues al ser mitgeres, pel 

nord hi ha la plaça al sud hi ha la mitgeres, a l’est hi ha el Carrer des del que s’accedeix a un 
pati amb l’accés al local i a l’oest hi ha el Carrer dera Carrera de la població on no es te accés 
directe. 

 
 

Descripció de la 
geometria de l’edifici: 

Edifici de planta en “L” mitjançant la composició de dos rectangles. 
Les plantes son les, Baixa, Primera i Humarau, comunicades entre si per una escala. 
En alçat hi ha les cobertes de cada rectangle, inclinada a 45º en dues vessants una cap al 
carrer i l’altre cap pati interior, segons la solució típica de les edificacions de la comarca. 
L’alçada de l’edifici no supera els 6 metres fins al ràfec de la coberta. 

 
Volum: 583.-m3 
Accessos: Directe des de la via pública. 
Evacuació: Directe a la via pública. 

 
En els plànols es detallen les superfícies útils de les diferents estances que és modifiquen o que es creen. 
 

Quadre de superfícies construïdes del local complert. Sc 
 Planta Baixa 207,57.-m2 

Superfície total construïda sobre rasant 207,57.-m2 
Superfície total construïda sota rasant 0,00.-m2 

Superfície construïda total 207,57.-m2 
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Compliment del CTE: Descripció de les prestacions de l’edifici per requisits bàsics i en relació amb les exigències 

bàsiques del CTE: 
En el punt 3 de la memòria (I MEMÒRIA - 3 Compliment del CTE) es justifica el compliment dels 
requisits del CTE, atès que no s’afecta a l’estructura, no es justificarà el document DB-SE. 
Descripció d’altres normatives aplicades: 
En el punt 4 de la memòria (I MEMÒRIA - 4 Compliment d’altres reglaments i disposicions) es 
justifica el compliment d’altres normatives aplicables al projecte: 
ESTATALS: 
4.1 TELECOMUNICACIONS- D.172/99 
Canalizaciones e infraestructuras de radiodifusión, televisión, telefonía i cable. 
4.2 REBT 
Reglamento Electrotécnico de la Baja Tensión. 
4.3 D.375/88 
Control de calidad. 
4.4 R.D.1627/97 
Seguridad i salud en las obras de construcción. 
AUTONÓMIQUES: 

4.5 ECOEFICIENCIA 
D. 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiencia en els edificis 
4.6 BARRERES ARQUITECTONIQUES 
135/1995 Codi d’accessibilitat 
4.7 GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA 
DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
4.8 GUARDERIES 
DECRET 282/2006, Pel qual es regulen els primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels 
centres. 

Compliment d’altres 
normes específiques: 
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1.4 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES 
 

A. Sistema estructural: 
 
A.1 Fonamentació: No és objecte d’aquest projecte. 
A.2 Estructura portant: No és objecte d’aquest projecte. 

A.3 Estructura horitzontal: No és objecte d’aquest projecte. 

A 4 Coberta No és objecte d’aquest projecte. 
 
 

B. Sistema envoltant: 
 

 

B.1 Façanes  Cap a l’interior de del local, des del mur de càrrega existent es col·locarà els fulls 
aïllants que es determinen en la solució constructiva i en càlcul i una capa final 
interior de paques de guix sobre entramat. 

B.2 Coberta No és objecte d’aquest projecte. 
B.3 Terrasses i balcons No n’hi ha. 
B.4 Parets interiors sobre rasant 

en contacte amb espais 
habitables 

Son de mur de dos fulls separats per una làmina d’aïllament acústic i tèrmic. Cada 
full és format per un envà de maó ceràmic buit de doble forat i 4 cm de gruix. 

B.5 Parets interiors sobre rasant 
en contacte amb 
habitatges 

No n’hi ha. 

B.6 Parets interiors sobre rasant 
en contacte amb altres 
usos 

Son de mur de dos fulls separats per una làmina d’aïllament acústic i tèrmic. Cada 
full és format per un envà de maó ceràmic buit de doble forat i 4 cm de gruix. 

B.7 Parets interiors sobre rasant 
en contacte amb espais no 
habitables 

No n’hi ha. 

B.8 Sols interiors sobre rasant en 
contacte amb espais 
habitables 

No n’hi ha. 

B.9 Sols interiors sobre rasant en 
contacte amb habitatges 

No n’hi ha. 

B.10 Sols interiors sobre rasant en 
contacte amb altres usos 

No n’hi ha. 

B.11 Sols interiors sobre rasant en 
contacte amb espais no 
habitables 

Forjat existent amb paviment superior. 

B.12 Murs sota rasant No és objecte d’aquest projecte. 
B.13 Sols exteriors sota rasant No és objecte d’aquest projecte. 
B.14 Parets interiors sota rasant 

en contacte amb espais 
habitables 

No és objecte d’aquest projecte. 

B.15 Parets interiors sota rasant 
en contacte amb espais no 
habitables 

No és objecte d’aquest projecte. 

B.16 Sols interiors sota rasant en 
contacte amb espais 
habitables 

No és objecte d’aquest projecte. 

B.17 Sols interiors sota rasant en 
contacte amb espais no 
habitables 

No és objecte d’aquest projecte. 

B.18 Mitgeres Cap a l’interior de del local, des del mur de càrrega existent es col·locarà els fulls 
aïllants que es determinen en la solució constructiva i en càlcul i una capa final 
interior de paques de guix sobre entramat. 

B.19 Espais exteriors a l’edificació Hi ha un pati en qual es realitzarà una tanca perimetral amb una porta d’accés. 
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C. Sistema de compartimentació: 
 

Partició 1 Son de mur de dos fulls separats per una làmina d’aïllament acústic i tèrmic. Cada 
full és format per un envà de maó ceràmic buit de doble forat i 4 cm de gruix. 

 
 

D. Sistema de acabats: 
 
D.1 Revestiments exteriors No és objecte d’aquest projecte. 
D.2 Revestiments interiors  
 Revestiment 1 Aplacat de plaques de guix sobre entramat metàl·lic, amb pintat superficial de 

pintura plàstica a dues mans. 
 Revestiment 2 Enrajolat ceràmic sobre arrebossat previ o placa de guix. 
D.3 Solats  
 Solat 1 Enrajolat ceràmic de gres antilliscant. 
D.4 Coberta No és objecte d’aquest projecte. 
D.5 Altres acabats No n’hi ha. 

 
 

E. Sistema d’ acondicionament ambiental: 
 
Entès com tal, la elecció de materials i sistemes que garanteixin les condicions d’higiene, salut i protecció del medi 
ambient, de tal forma que s’aconsegueixin condicions acceptables de salubritat i estanqueitat en l’ambient interior de 
l’edifici i que aquest no deteriori el medi ambient en el seu entorn immediat, garantint una adequada gestió de tota 
classe de residus. 
Las condicions aquí descrites hauran d’ajustar-se als paràmetres establerts en el Documento Bàsic HS (Salubritat), i en 
particular als següents: 
HS 1 Protecció en front a la 

humitat 
S’aplicarà el codi tècnic. 

HS 2 Recollida i evacuació de 
residus 

S’aplicarà l’establer al codi tècnic. 

HS 3 Qualitat de l’aire interior S’aplicarà el codi tècnic. 
 
 

F. Sistema de serveis: 
 
S’entén per sistema de serveis el conjunt de serveis externs a l’edifici necessaris per al correcte funcionament d’aquest. 
F.1 Abastament d’aigua És realitzarà un sistema d’escomesa d’aigües individual per al local. 
F.2 

Evacuació d’aigua 
Es realitzen amb tubs de PVC de diàmetre adequat en cada cas i amb xarxa 
separativa. 

F.3 
Subministra elèctric 

Es l’existent a l’edifici que és modificarà en funció de les noves necessitats de 
l’edifici i en funció del Reglament de la Baixa Tensió i en base al butlletí emès per 
l’instal·lador. 

F.4 Telefonia Es realitza la instal·lació individual en el local. 
F.5 Telecomunicacions Es realitza la instal·lació individual en el local. 
F.6 Recollida de brossa Es realitza la recollida individual en el local. 
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1.5 PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
 

Requisits bàsics: Segons CTE 
En 

projecte 
Prestacions segons el CTE  

en projecte 
    

Seguretat 

DB-SE 
Seguretat 
estructural 

DB-SE 

De tal manera que no es produeixin en l’edifici, o parts del mateix, 
danys que tinguin el seu origen o afectin als fonaments, els suports, 
les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres elements 
estructurals, i que comprometin directament la resistència 
mecànica i la estabilitat de l’edifici. 

 

DB-SI 
Seguretat en 
cas d’incendi 

DB-SI 

De tal manera que els ocupants puguin evacuar l’edifici en 
condicions segures, es pugui limitar l’extensió de l’incendi dins del 
propi edifici i dels edificis veïns i es permeti l’actuació dels equips 
d’extinció i rescat. 

 
DB-SU 

Seguretat 
d’utilització 

DB-SU 
De tal forma que l’ús normal de l’edifici no suposi risc d’accident 
per a les persones. 

 
Habitabilitat 

DB-HS Salubritat DB-HS 

Higiene, salut i protecció del medi ambient, de tal manera que 
s’assoleixin condicions acceptables de salubritat i estanquitat en 
l’ambient interior de l’edifici i que aquest no deteriori el medi 
ambient en el seu entorn immediat, garantint una adequada 
gestió de tota classe de residus. 

 
DB-HR 

Protecció en 
front al soroll DB-HR 

De tal manera que el soroll percebut no posi en perill la salut de les 
persones i els hi permeti realitzar satisfactòriament les seves 
activitats. 

 

DB-HE 

Estalvi 
d’energia i 
aïllament 

tèrmic 

DB-HE 
De tal manera que s’assoleixi un ús racional de l’energia necessària 
per a l’adequada utilització de l’edifici. 

 
Funcionalitat 

 Utilització ME / MC 
De tal manera que la disposició i les dimensions dels espais i la 
dotació de les instal·lacions facilitin la adequada realització de les 
funcions previstes en l’edifici. 

  Accessibilitat  
De tal manera que es permeti a les persones amb mobilitat i 
comunicació reduïdes l’accés i la circulació per l’edifici en els 
termes previstos en la seva normativa específica. 

  
Accés als 

serveis 
 

De telecomunicació àudio visuals i d’informació d’acord amb 
l’establert en la seva normativa específica. 

 

Requisits bàsics: Segons CTE En projecte 
Prestacions que superen el CTE  

en projecte 
    

Seguretat DB-SE Seguretat estructural Anterior al DB-SE No procedeix 

 DB-SI 
Seguretat en cas 
d’incendi 

DB-SI No procedeix 

 DB-SU Seguretat de utilització Anterior al DB-SU No procedeix 
 
Habitabilitat DB-HS Salubritat Anterior al DB-HS No procedeix 
 DB-HR Protecció en front al soroll Anterior al DB-HR No procedeix 
 DB-HE Estalvi d’energia Anterior al DB-HE No procedeix 
 
Funcionalitat  Utilització ME No procedeix 

  Accessibilitat 
Codi d’accessibilitat de 
Catalunya 

No procedeix 

  Accés als serveis Apart 4.3, 4.4 i altres No procedeix 
 
 

Limitacions 
 

Limitacions de ús de 
l’edifici: 

L’edifici només podrà destinar-se als usos previstos en el projecte. La dedicació d’algunes de 
les seves dependències a un ús diferent al projectat requerirà d’un projecte de reforma i canvi 
d’us que serà objecte de llicencia nova. Aquest canvio d’ús serà possible sempre que el nou 
destí no alteri les condicions de la resta de l’edifici ni sobrecarregui les prestacions inicials del 
mateix en quant a estructura, instal·lacions, etc. 

Limitacions de ús de les 
dependències: 

Les dependències s’han d’utilitzar per l’ús previst al projecte, si be en alguns casos es pot 
modificar l’ús sempre que no suposi un perill per la seguretat estàtica o dinàmica de la 
mateixa i que no suposi modificacions que siguin objecte de sol·licitud de llicència d’obres. 

Limitació de ús de les 
instal·lacions: 

Les instal·lacions s’han d’utilitzar segons el que sigui previst al projecte, no es poden modificar 
sense que un tècnic competent supervisi les modificacions i si és el cas és demani les 
llicencies i permisos necessaris per a les modificacions. 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
 
2.1 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 
 
Al ser una reforma interior d’un local existent, no es contempla la reforma estructural en aquest projecte. 
 
 
2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL  
 
Al ser una reforma interior d’un local existent, no es contempla la reforma estructural en aquest projecte. 
 
 
2.3 SISTEMA ENVOLTANT 
 

Definició constructiva dels diferents subsistemes de l’envolvent de l’edifici, amb descripció del seu comportament en front a 
les acciones a les que està sotmès (peso propi, vent, sisme, etc.), en front al foc, seguritat d’ús, evacuació d’aigua i 
comportament en front a la humitat, aïllament acústic i aïllament tèrmic, i les seves bases de càlcul. 
L’aïllament tèrmic d’aquests subsistemes, la demanda energètica màxima prevista de l’edifici per a condicions d’estiu i hivern 
i la seva eficiència energètica en funció del rendiment energètic de les instal·lacions projectades segons l’apartat 2.6.2. 

 
 

Definició constructiva dels subsistemes: 
Definició constructiva dels subsistemes  

 

façanes 
Cap a l’interior de del local, des del mur de càrrega existent es col·locarà els fulls aïllants 
que es determinen en la solució constructiva i en càlcul i una capa final interior de 
paques de guix sobre entramat. 

cobertes No és objecte d’aquest projecte. 
terrasses No n’hi ha. 

EXT 

balcones No n’hi ha. 
espais habitables Son de mur de dos fulls separats per una làmina d’aïllament acústic i tèrmic. Cada full és 

format per un envà de maó ceràmic buit de doble forat i 4 cm de gruix. 
habitatges No n’hi ha. 
altres usos Son de mur de dos fulls separats per una làmina d’aïllament acústic i tèrmic. Cada full és 

format per un envà de maó ceràmic buit de doble forat i 4 cm de gruix. 

paredes 
en 

contact
e amb 

espais no habitables No n’hi ha. 
espais habitables No n’hi ha. 

habitatges No n’hi ha. 
altres usos No n’hi ha. 

Sobre 
rasant 

SR 

INT 

sols en 
contact
e amb 

espais no habitables Forjat existent amb paviment superior. 
 

Murs EXT 
Sols 

Espais habitables paredes 
en 

contact
e 

Espais no habitables 

Espais habitables 

Sota 
rasant 

BR INT 
sols en 
contact

e Espais no habitables 

No és objecte d’aquest projecte. 

 

Mitgeres M 
Cap a l’interior de del local, des del mur de càrrega existent es col•locarà els fulls 
aïllants que es determinen en la solució constructiva i en càlcul i una capa final interior 
de paques de guix sobre entramat. 

 
Espais exteriors a la edificació EXE Hi ha un pati en qual es realitzarà una tanca perimetral amb una porta d’accés. 
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Comportament dels subsistemes: 
 

Comportament i bases de càlcul dels subsistemes en front a: 
Peso propi vent sisme  

   

façanes 
cobertes 
terrasses 

EXT 

balcones 
espais habitables 

habitatges 
altres usos 

parets en 
contacte 

amb 
espais no habitables 

espais habitables 
habitatges 
altres usos 

Sobre 
rasant 

SR 
INT 

sols en 
contacte  

amb 
espais no habitables 

Acció permanent  
DB SE-AE 

Acció variable  
DB SE-E 

Acció accidental  
DB SE-AE 

 

Murs EXT 
Sols 

Espais habitables parets en 
contacte Espais no habitables 

Espais habitables 

Sota 
rasant 

BR INT 
sols en 

contacte Espais no habitables 

No és objecte d’aquest projecte. 

 

Mitgeres M 
Espais exteriors a la edificació EXE 

Acció permanent  
DB SE-AE 

Acció variable  
DB SE-E 

Acció accidental  
DB SE-AE 

 
 

Comportament i bases de càlcul dels subsistemes en front a: 
Foc Seguritat de uso Evacuació d’aigua  

   

façanes 
cobertes 
terrasses 

EXT 

balcones 
espais habitables 

habitatges 
altres usos 

parets en 
contacte 

amb 
espais no habitables 

espais habitables 
habitatges 
altres usos 

Sobre 
rasant 

SR 
INT 

sols en 
contacte 

amb 
espais no habitables 

Propagació exterior, 
accessibilitat per façana  

DB SI 

Impacte o atrapament 
DB SU 2 

No es d’aplicació en 
aquest projecte 

 

Murs EXT 
Sols 

Espais habitables parets en 
contacte Espais no habitables 

Espais habitables 

Sota 
rasant 

BR INT 
sols en 

contacte Espais no habitables 

No és objecte d’aquest projecte. 

 

Mitgeres M 

Espais exteriors a la edificació EXE 

Propagació exterior, 
accessibilitat per façana  

DB SI 

Impacte o atrapament 
DB SU 2 

No es d’aplicació en 
aquest projecte 
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Comportament i bases de càlcul dels subsistemes en front a: 

Comportament en front a la 
humitat Aïllament acústic Aïllament tèrmic  

   

façanes 
cobertes 
terrasses 

EXT 

balcones 
espais habitables 

habitatges 
altres usos 

paredes 
en 

contact
o amb espais no habitables 

espais habitables 
habitatges 
altres usos 

Sobre 
rasant 

SR 
INT 

sols en 
contact
o amb 

espais no habitables 

Protecció en front a la 
humitat 
DB HS 1 

Protecció contra el soroll 
NBE CA 88 

Limitació de demanda 
energètica 

DB HE 1 

 

Murs EXT 
Sols 

Espais habitables paredes 
en 

contact
o 

Espais no habitables 

Espais habitables 

Sota 
rasant 

BR INT 
sols en 
contact

o Espais no habitables 

No és objecte d’aquest projecte. 

 

Mitgeres M 

Espais exteriors a la edificació EXE 

Protecció en front a la 
humitat 
DB HS 1 

Protecció contra el soroll 
NBE CA 88 

Limitació de demanda 
energètica 

DB HE 1 
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2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 
 

Definició dels elements de compartimentació amb especificació del seu comportament davant el foc i el seu aïllament 
acústic i altres característiques que siguin exigibles, en seu caso. 
 
A continuació es procedeix a fer referència al comportament dels elements de compartimentació en front a les 
acciones següents, segons els elements definits en la memòria descriptiva. 

 
S’entén per partició interior, conforme a l’ “Apèndix A: Terminologia” del Document Bàsic HE1, l’element constructiu de 
l’edifici que divideix el seu interior en recintes independents. Poden ser verticals o horitzontals. 

 
Se descriuran en aquest apartat aquells elements de la fusteria que formen part de les particions interiors (fusteria interior). 

 
Particions Descripció Comportament davant el foc Aïllament acústic 
 

Partició 1 

Son de mur de dos fulls separats 
per una làmina d’aïllament 
acústic i tèrmic. Cada full és 
format per un envà de maó 
ceràmic buit de doble forat i 4 
cm de gruix. 

Resistència al foc 
DB SI 

Protecció contra el soroll 
NBE CA 88 
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2.5 SISTEMES D’ACABATS  
S’indicaran les característiques i prescripcions dels acabats dels paraments a fi de complir els requisits de funcionalitat, 
seguritat i habitabilitat (els acabats aquí detallats, son els que s’ha procedit a descriure en la memòria descriptiva) 

 
Acabats habitabilitat 
  

Revestiments exteriors Eficiència Energètica de les Instal·lacions d’enllumenat DB HE 3 
Recollida i evacuació de residus DB HS 2 

Revestiments interiors Aplacat de plaques de guix sobre entramat metàl•lic, amb pintat superficial de pintura 
plàstica a dues mans. 
Enrajolat ceràmic sobre arrebossat previ o placa de guix. 

Solats Enrajolat ceràmic de gres antilliscant, pres amb ciment cola. 
Coberta No és objecte d’aquest projecte. 
Altres acabats Sobre fusteria de fusta, envernissat o pintat amb esmalt segons el cas. 
Acabats seguritat 
  

Revestiments exteriors 
Revestiments interiors 
Solats 
Coberta 
Altres acabats 

Reacció al foc Propagació exterior DB SI 2 

Acabats funcionalitat 
  

Revestiments exteriors 
Revestiments interiors 
Solats 
Coberta 
Altres acabats 

Segons CTE. 
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2.6 SISTEMES DE CONDICIONAMENT DE INSTAL·LACIONS  

S’indicaran les dades de partida, els objetius a complir, les prestacions i les bases de càlcul per a cada un dels 
subsistemes següents:  
1. Protecció contra incendis, anti intrusió, parallamps, electricitat, enllumenat, ascensors, transport, fontaneria, 

evacuació de residus líquids i sòlids, ventilació, telecomunicacions, etc. 
2. Instal·lacions tèrmiques de l’edifici projectat i el seu rendiment energètic, subministra de combustibles, estalvi 

d’energia i incorporació d’energia solar tèrmica o fotovoltaica i altres energies renovables. 
 

Dades de partida  
 

Protecció contra incendis Les establertes en el CTE. 

Anti intrusió Elements de tancament de les obertures en façana i tancament del recinte del 
pati. 

Parallamps No és objecte d’aquest projecte. 

Electricitat Les establertes en el REBT per a les necessitats del centre. 

Enllumenat Les establertes en el càlcul lumínic segons CTE. 

Ascensors No és objecte d’aquest projecte. 

Transport No és objecte d’aquest projecte. 

Fontaneria  Les establertes en el CTE segons les necessitats del centre. 

Evacuació de residus líquids i sòlids Les establertes en el CTE segons les necessitats del centre. 

Ventilació Les establertes en el CTE segons les necessitats del centre. 

Telecomunicacions Les establertes en la normativa de telecomunicacions per a les necessitats del 
centre. 

Instal·lacions tèrmiques de l’edifici Les establertes en el RITE per a les necessitats del centre. 

Subministrament de Combustibles No és objecte d’aquest projecte. 

Estalvi d’energia  

Incorporació d’energia solar tèrmica o fotovoltaica No és objecte d’aquest projecte. 

Altres energies renovables No és objecte d’aquest projecte. 

 
 

Objectius a complir  
 

Protecció contra incendis Evitar que s’inicii un incendi en el centre, en cas de que aquest es produeixi, que 
sigui detectat immediatament per a poder actuar sobre ell extingint-lo amb els 
medis propis i procedir a la evacuació del local. En cas de que no es pugui 
extingir en medis propis facilitar l’actuació dels serveis d’extinció d’incendis 
mitjançant la facilitat de comunicació del sinistre i l’arribada i accés al centre 
d’aquests serveis. 

Anti intrusió Evitar l’entrada de persones no desitjades al centre tant quan està en servei com 
quan aquest està tancat, evitant així que es puguin endur els bens que pugui 
contenir. 

Parallamps No és objecte d’aquest projecte. 

Electricitat Dotar al centre de l’energia elèctrica als diferents aparells que ho requereixin amb 
les garanties de seguretat i control que estableixen les lleis que li son d’aplicació a 
la instal·lació. 

Enllumenat Dotar al centre del nivell d’enllumenat mínim establert al CTE per a poder fer ús del 
mateix amb garanties de seguretat. 

Ascensors No és objecte d’aquest projecte. 

Transport No és objecte d’aquest projecte. 

Fontaneria  Dotar al centre de l’escomesa d’aigua calenta i freda necessaria als diferents 
aparells que ho requereixin amb les garanties de seguretat i control que 
estableixen les lleis que li son d’aplicació a la instal·lació. 

Evacuació de residus líquids i sòlids Dotar al centre de les instal·lacions necessàries per a poder evacuar els residus 
líquids i sòlits amb les garanties de seguretat que estableix el CTE. 

Ventilacions Dotar a les diferents estances del centre de la ventilació necessària per a poder 
garantir la qualitat de l’aire interior. 

Telecomunicacions Poder disposar en el centre dels sistemes de comunicacions amb l’exterior 
necessaris pel correcte funcionament del mateix. 

Instal·lacions tèrmiques de l’edifici Poder disposar en el centre de l’energia necessària per a la climatització del 
mateix amb un consum el més baix possible. 

Subministrament de Combustibles No és objecte d’aquest projecte. 

Estalvi d’energia Poder establir un estalvi energètic per tal que l’activitat que es desenvolupa en el 
centre segueixi els criteris de sostenibilitat que estableixen les normatives hi ha al 
respecte. 

Incorporació d’energia solar tèrmica o fotovoltaica No és objecte d’aquest projecte. 

Altres energies renovables No és objecte d’aquest projecte. 
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Prestacions  

 

Protecció contra incendis Evita que es pugui iniciar un incendi a l’edifici, però si així i tot es produeix, es pugui 
extingir amb la major facilitat i en tot cas que l’edifici es pugui evacuar amb la 
rapidesa suficient. 

Anti intrusió Evita l’entrada de persones alienes a l’edifici. 

Parallamps No és objecte d’aquest projecte. 

Electricitat Dota a tots els elements de la xarxa de  suficient d’energia d’aquest tipus per al 
seu correcte funcionament. 

Enllumenat Dona possibilitat de tenir un nivell d’enllumenat per l’ús a que es destina cada 
estança o espai de l’edifici. 

Ascensors No és objecte d’aquest projecte. 

Transport No és objecte d’aquest projecte. 

Fontaneria  Dona a tots els elements de la xarxa de  suficient aigua freda i calenta per al seu 
correcte funcionament. 

Evacuació de residus líquids i sòlids Evacuar les aigües negres o pluvials a les xarxes municipals existents evitant que es 
provoquin obturacions a la instal·lació. 
Pot emmagatzemar a l’edifici el suficient volum de brossa, de manera separativa 
fins a la recollida periòdica de la brossa per part dels serveis públics en funció dels 
períodes màxims previstos entre les recollides. 

Ventilacions Les estances estan suficientment ventilades per a poder garantir un aire amb la 
qualitat necessària per a ser habitable. 

Telecomunicacions Es pot accedir a les xarxes públiques de comunicacions existents. 

Instal·lacions tèrmiques de l’edifici Es dona l’energia suficient per a garantir unes temperatures adequades dins de 
l’edifici. 

Subministrament de Combustibles No és objecte d’aquest projecte. 

Estalvi d’energia S’obté un nivell de aïllament suficient per a l’estalvi energètic raonable a l’edifici. 

Incorporació d’energia solar tèrmica o fotovoltaica No és objecte d’aquest projecte. 

Altres energies renovables No és objecte d’aquest projecte. 

 
 

Bases de càlcul  
 

Protecció contra incendis Les definides al DB-SI. 

Anti intrusió  

Parallamps No n’hi ha. 

Electricitat Les definides al REBT. 

Enllumenat Les definides al REBT i al CTE. 

Ascensors No n’hi ha. 

Transport No n’hi ha. 

Fontaneria  Les definides a DB HS4. 

Evacuació de residus líquids i sòlids Les definides a DB HS2 i DB HS5. 

Ventilacions Les definides al DB HS3. 

Telecomunicacions Les definides al D.172/99 
Canalizaciones e infraestructuras de radiodifusión, televisión, telefonía y cable. 

Instal·lacions tèrmiques de l’edifici Les definides al RITE. 

Subministrament de Combustibles No n’hi ha. 

Estalvi d’energia Les definides al DB HE. 

Incorporació d’energia solar tèrmica o fotovoltaica No n’hi ha. 

Altres energies renovables No n’hi ha. 

 
 
2.7 EQUIPAMENT 
 

Definició de banys, cuines i safareigs, equipament industrial, etc 

Definició  
 

Banys Hi ha un nay adaptat que amés a més conte una dutxa. Els aparells que hi ha als 
banys son lavabos i vàters. 

cuines Hi ha una pica per a neteja i un forn microones per l’escalf dels biberons. 
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3. COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. 
 

Descripció dels documents Bàsics aplicables: 
DB-SE Exigències bàsiques de seguretat estructural 

SE-AE Accions en l’edificació 
SE-C Fonaments 
SE-A Estructures de acero 
SE-F Estructures de fàbrica 
SE-M Estructures de fusta 
NCSE Norma de construcció 

sismorresistent 
EHE Instrucció de formigó 

estructural 
EFHE Instrucció per a el projecte 

i la execució de forjats 
unidireccionals de formigó 
estructural realitzats amb elements 
prefabricats 

Al no actuar-se sobre l’estructura aquest apartat no és objecte del 
projecte. 

   
DB-SI Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi 

SI 1 Propagació interior 
SI 2 Propagació exterior 
SI 3 Evacuació 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra 

incendis 
SI 5 Intervenció de bombers 
SI 6 Resistència al foc de l’estructura 

S’adjunta en annexos la fitxa justificativa del compliment de la 
normativa referent a protecció contra incendis. 

Annex 5.4. 

   
DB-SU Exigències bàsiques de seguretat d’utilització 

SU1 Seguretat en front al risc de 
caigudes 

1 – Rebalicitat dels sòls. 
Atès que no hi ha pendents superiors al 6%, s’utilitzaran paviments 
de classe 1 en general excepte en banys i cuines que seran Classe 
2. 
2 – Discontinuïtats al paviment. 
No es preveuen discontinuïtats en el paviment 
3 – Desnivells. 
Les finestres tenen una protecció d’almenys 900 mm ja que estan a 
menys de 6000mm del paviment exterior. 
4 – Escales i rampes. 
No hi ha escales ni rampes. 
5 – Neteja d’envidraments exteriors. 
Els vidres seran netejables segons el punt 5.1.a del DB SU 1. 
  

SU2 Seguretat en front al risc d’impacte 
o d’atrapament 

A efectes de la consideració de diversos punts s’observa que l’espai 
en general es de ús restringit. 
1 – Impacte. 
El projecte compleix amb les alçades mínimes de pas. 
No hi ha elements practicables que causin perill d’impacte. 
Tots el vidres es consideraran que estan en zona de risc d’impacte. 
2 – Atrapament. 
No hi ha possibilitat d’atrapament segons els criteris del DB SU 2 ja 
que no hi ha portes corredisses ni dispositius de tancament 
automàtics. 

SU3 Seguretat en front al risc de 
empresonament 

1 – Empresonament. 
Les portes de bany disposaran de sistema de bloqueig interior amb 
sistema de desbloqueig des de l’exterior. 
Les portes compliran els punts 2 i 3 del DB SU 3. 

SU4 Seguretat en front al risc causat per 
enllumenat inadequat 

1 – Enllumenat normal en zones de circulació. 
Es possibilitarà la instal·lació per part de la Propietat de llumeneres 
que donin un nivell mínim d’enllumenat segons l’apartat 1.1 del DB 
SU 4. 
2 – Enllumenat d’emergència. 
En els plànols s’indica la situació de les llumeneres d’emergència i 
que han de donar els nivells d’enllumenat indicats en aquest apartat 
i la instal·lació, en general, ha de complir les característiques 
d’aquest document. 

SU5 Seguretat en front al risc causat per 
situacions amb alta ocupació 

No és d’aplicació en aquest projecte. 

SU6 Seguretat en front al risc 
d’ofegament 

No és d’aplicació en aquest projecte. 

SU7 Seguretat en front al risc causat per 
vehicles en moviment 

No és d’aplicació en aquest projecte. 

SU8 Seguretat en front al risc relacionat 
amb la acció del raig 

No és d’aplicació en aquest projecte. 
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DB-HS Exigències bàsiques de salubritat 

HS1 Protecció en front a la humitat SÒLS: 
Al ser un local existent no es modifica la solució constructiva existent 
al sòl. 
 
FAÇANES: 
Al ser un local existent no és modifica la solució constructiva de la 
façana. 
Atès que la zona pluviomètrica definida en la figura 2.4 és II. 
Atès que l’alçada de l’edifici és inferior a 15 metres. 
Atès que la zona eòlica es C. 
Es dedueix de la taula 2.6 que el grau d’exposició al vent de l’edifici 
és V2. 
Es dedueix de la taula 2.5 que el grau d’impermeabilitat mínim exigit 
a la façana és 4. 
Atès que no hi ha revestiment exterior. 
La solució constructiva que s’escull de la taula 2.7 del DB HS 1 és: 
C+H1+J2+N2. 
 
COBERTES: 
No es modifica la coberta existent i que compleix amb els requisits 
de l’aparta 2.4 del DB-SH 1 

HS2 Eliminació de residus Atès que la recollida de residus sòlits es fa per contenidors als 
carrers, no cal preveure cambra de recollida de residus, si be en el 
solar hi ha espai suficient per posar una sala de recollida de residus 
si algun dia calgués disposar de la cambra de contenidors. 

HS3 Qualitat del aire interior Es preveuen les obertures per a les ventilacions obligatòries així com 
els extractors necessaris per a les ventilacions realitzant la previsió de 
circulació de l’aire. 
Atès que es una modificació d¡un local existent que ocupa la planta 
baixa d’un edifici s’apliques per tal de fer les extraccions d’aire 
solucions alternatives a les previstes a la norma ja que el fet de 
treure els conductes per sobre el nivell de la coberta no es 
tècnicament ni econòmicament viable. 

HS4 Subministrament d’aigua QUALITAT DE L’AIGUA: 
Tant els diferents materials com la companyia subministradora 
garanteixen la qualitat de l’aigua. 
 
Es tindran que posar les proteccions contra retorns d’aigua exigibles 
segons el DB-HS 4. 
 
Es garantirà el cabal mínim de la taula 2.1 per a cada aparell o en 
cas de que l’aparell no existeixi a la llista, la que indiqui el fabricant 
de l’aparell a subministrar. 
 
Es disposarà dels elements de senyalització pels tubs, aixetes i 
vàlvules. 
 
Es disposarà dels mecanismes de estalvi d’aigua necessaris i 
exigibles en aixetes i altres aparells. 
 
Atès que només hi ha un únic usuari i que no cal grup de pressió, es 
disposarà dels elements necessaris per aquest tipus d’instal·lació: i 
segons els esquemes existents en el DB-HS 4. 
 
En les fitxes del annexos justifica els diàmetres previstos. 
Annex 5.5. 

HS5 Evacuació de aigües residuals S’ajustarà la instal·lació a les condicions exigides en el DB-HS 5. amb 
una xarxa separativa d’aigües pluvials i negres i amb els tubs de PVC 
amb les pendents i diàmetres adequats i que s’especifiquen als 
plànols corresponents. 

   
DB-HR Exigències bàsiques de protecció en front al soroll (CA-88) 
  Es d’aplicació la norma “CA-88 Condiciones acústicas en los 

edificios”, que es justifica en l’apartat a la fitxa annexa. 
Annex 5.6. 
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DB-HE Exigències bàsiques d’estalvi d’energia 

HE1 Limitació de demanda energètica Atès que en l’apartat de àmbit d’aplicació del Document Bàsic HE 1 
S’especifica: 
 
“b) modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con 
una superficie útil superior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del 
total de sus cerramientos.” 
 
Atès que es una reforma. 
Atès que l’edifici té menys de 1.000.-m2 
Es conclou que no és d’aplicació el document Bàsic, si més no s’ha 
realitzat un càlcul de l’aïllament que es justifica en la fitxa annexa. 
Annex 5.7. 

HE2 Rendiment de les instal·lacions 
tèrmiques (RITE) 

Es justifica la normativa a les fitxa annexes. 
Annex 5.8. 

HE3 Eficiència energètica de les 
instal·lacions d’enllumenat 

Atès que es un edifici amb ús social i que aquest ús no és modifica. 
Atès que en l’apartat 1 d’àmbit d’aplicació del Document Bàsic, en 
el punt 1.1.1.b s’especifica que: 
 
“b) rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil 
superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la 
superficie iluminada.” 
 
Atès que la superfície a reformar és de 207,57.-m2. 
Es conclou que no es d’obligat compliment aquest apartat de la 
normativa. 

HE4 Contribució solar mínima d’aigua 
calenta sanitària 

Atès que en l’apartat de àmbit d’aplicació del Document Bàsic HE 4 
S’especifica: 
 
“e) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables 
derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibiliten de forma 
evidente la disposición de la superficie de captación necesaria.” 
 
Atès que en la normativa urbanística vigent, en l’article 70.2.d, de les 
NNSS s’especifica que: 
“... 
Els forats de la coberta produïts pels celoberts, tindran el mateix tractament 
que les altres obertures. 
Sobre els plans inclinats de la coberta només es permetran els volums de les 
llucanes, xemeneies, antenes, penells i paraneus. També podran sobresortir 
dels plans de la coberta les testeres i les parets mitgeres acabades en el 
tradicional graonat dels "penaus" (veure fig. No. 6). 
...” 
 
Es conclou que la normativa urbanística no admet la col·locació de 
plaques solars. 

HE5 Contribució fotovoltaica mínima 
de energia elèctrica 

Atès que l’ús docent (que és el de l’edifici objecte d’aquest projecte) 
no està inclòs en la taula 1.1 de l’àmbit d’aplicació del Document 
Bàsic DB H5, aquest Document Bàsic no és d’aplicació en aquest 
projecte. 
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4. COMPLIMENT D’ALTRES NORMATIVES 
 
 

Descripció d’altres normatives aplicades: 
 
ESTATALS  
NORMATIVA COMPLIMENT DE LA NORMA 
4.1 TELECOMUNICACIONS 
D.172/99 
Canalizaciones e 
infraestructuras de 
radiodifusión, televisión, 
telefonía y cable. 

Es complirà al local la normativa de telecomunicacions que es justifica a l’annex 
adjunt. 
Annex. 5.9. 

4,2 REBT 
Reglamento Electrotécnico de 
la Baja Tensión. 

Es compleix amb el que s’especifica en la normativa. 
En els plànols d’instal·lacions s’adjunta les característiques de la instal·lació segons la 
normativa. 
El instal·lador tindrà que emetre el butlletí corresponent que ho justifiqui. 

4.3 D.375/88 
Control de calidad. 

Es complirà al local la normativa de control de qualitat que es justifica a l’annex adjunt. 
Annex. 5.10. 

4.4 R.D.1627/97 
Seguridad y salud en las obras 
de construcción. 
 

S’adjunta Estudi Bàsic de Seguretat i Salut visat com a document apart. 

 
 

AUTONOMIQUES  
NORMATIVA COMPLIMENT DE LA NORMA 
4.5 ECOEFICIENCIA 
D. 21/2006 Adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiencia 
en els edificis 

Es compleix amb els paràmetres exigits pel decret d’ecoeficiencia i que se justifiquen 
en la fitxa justificativa de l’annex a la memòria. 
Annex 5.11. 

4.6 BARRERES 
ARQUITECTONIQUES 
135/1995 Codi d’accessibilitat 

Es compleix amb els paràmetres exigits pel Codi d’Accessibilitat de Catalunya i que se 
justifiquen en la fitxa justificativa de l’annex a la memòria. 
Les portes i passos tene un mínim de 80 cm d’amplada. 
Els passadissos tenen una amplada mínima de 1,20. 
Hi ha un bany adaptat amb els elements complementaris pel seu ús, la porta obre 
enfora i es pot inscriure un cercle de diàmetre 1,50 ml. 

4.7 GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA 
DECRET 201/1994 i 
DECRET161/2001, Reguladors 
dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 

Es compleix amb els paràmetres exigits per les normes de gestió de residus i que se 
justifiquen en la fitxa justificativa de l’annex a la memòria. 
Annex 5.12. 

4.8 GUARDERIES 
DECRET 282/2006, Pel qual es 
regulen els primer cicle de 
l’educació infantil i els requisits 
dels centres. 

El centre te un accés directe i exclusiu des de l’espai públic. 
El centre te un pati exterior tancat amb una superfície de 167,60.-m2. 
Al tenir el municipi un cens inferior a 2.500 persones, les característiques del centre 
s’acullen a les possibilitats que ofereix l’article 13.3. 
En el centre hi ha dues aules una de 30,91.-m2 i l’altre de 28,88.-m2. 
El centre disposa d’una sala destinada al descans dels nens. 
El centre disposa d’una sala destinada a l’administració. 
L’escola disposa d’un servei destinat als mestres. 
Les aules disposen d’un servei cada una accessible directament i visible des de la sala. 
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CTE Normativa tècnica  

Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE 
Al present projecte s’aplicarà la normativa adjunta en funció de les necessitats del mateix. 
 
Àmbit general 

LeI d’ Ordenació de l’ Edificació.    

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

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

Normes per a la redacció de projectes i direcció d’ obres d’ edificació 

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

Normes sobre el llibre d’ Ordres i asistències en obres d’ edificació 

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

Libre d’ Ordre i visites  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificat final de direcció d’ obres 

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

 
 

Requisits bàsics de qualitat 
 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 
 

Funcionalitat 

Normativa en funció de l’ús: Habitatge 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 

D. 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llei de l'habitatge 

Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llibre de l'edifici 

D. 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de l'estat de conservació dels edificis 
d'habitatges 

D. 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 

 
Accessibilitat 

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 

Llei d’ integració social dels minusvàlids 

Ley 13/82 BOE 30/04/82 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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Telecomunicacions 

Infraestructures comuns en els edificis per l’ accès als serveis de telecomunicació 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Reglament regulador de les infraestructures comuns de telecomunicacions per l’ accès als serveis de telecomunicació en el 
interior dels edificis i de l’ activitat d’ instal·lació d’ equips i sistemes de telecomunicacions.                        

 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica). 

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, per la que es desenvoluupa els reglaments reguladors de les infraestructures comuns de 
telecomunicacions per l’ accès als serveis de telecomunicació en l’ interior dels edificis i de la activitat d’ instal·lació d’ equips i 
sistemes de telecomunicacions, aprovat perl reial decret 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis.  

D. 172/99 (DOGC:  07/07/99) 

Norma tècnica de les infraestructures  comuns de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions 
per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de 
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

 

REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 
 

Seguretat estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitut al servei 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91 

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Clasificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència enfront al foc 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI) 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
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Seguretat d’utilització 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

CTE DB SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

CTE DB SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

CTE DB SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

CTE DB SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

CTE DB SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 

 

Estalvi d’energia 

CTE DB HE-1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

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

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

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

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells 

Salubritat 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

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

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Protecció enfront del soroll 

NBE-CA-88 condicions acústiques en els edificis 

O 29/9/88 BOE: 8/10/88 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Llei del soroll 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

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

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
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Sistemes estructurals 

CTE DB SE 1 Resistència i estabilitat 

CTE DB SE 2 Aptitut al servei 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

CTE DB SE C Fonaments  

CTE DB SE A  Acer 

CTE DB SE M Fusta 

CTE DB SE F Fàbrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

NCSE-02 Norma de Construcció Sismorresistent. Part general i edificació  

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres 
d'edificis d'habitatges 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EFHE Instrucció per al projecte i la execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzat amb elements prefabricats 

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) 

EHE Instrucció  de Formigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) 

 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Materials i elements de construcció 

RB-90 plec general de prescripcions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó en les obres de construcció 

O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

RC-92 Instrucció per a la recepció de calç en obres de rehabilitació de terres 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-03 Instrucció per a la recepció de ciments 

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

RY-85 plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de  construcció 

O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

RL-88 plec general de condicions per la recepció dels maons ceràmics en les obres de construcció 

O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
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Instal·lacions  

Instal·lacions de protecció contra incendis 

Reglament d? Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) 

RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 

Instal·lacions de fontaneria 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Regulació dels comptadors d’ aigüa freda 

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

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 (DOGC: 06/08/98) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Criteris higiènic-sanitaris per la prevenció i control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Criteris sanitaris de l’ aigüa de consum humà 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

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

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

RITE Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis 

RD 1751/1998, modificat pel RD 1218/2002 

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 (DOGC: 11/05/99) 

Directiva 2002/91/CE Eficiència Energética dels edificis  

(DOCE 04.01.2003) 

Requisits mínims de rendiment de les calderes 

RD 275/1995 

Aplicació de la Directiva 97/23/CE relativa als equips de pressió  i que modifica el RD 1244/1979 que va aprovar el reglament d’ 
aparells a pressió. 

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación i evaluación de conformidad) 

RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

Reglament d’ aparells a pressió. Instrucions técniques complementàries 

(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 
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Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglament electrotécnic per baixja tensió (REBT). Instruccions Tècniques Complementaries 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Reglament sobre condicions tècniques i garantíes de seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació 

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d'errors (BOE: 18/1/83) 

Normes sobre ventilació  i accès de certs centros de transformació 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglament de línees aèrees d’ alta tensió 

D 3151/1968 

Activitats de transport, distribució, comercialització, suministre i procediments d’ autorització d’ instal·lacions d’ energia eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

Instal·lacions d’il·luminació 

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

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de parallamps 

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglament d’ instal·lacions de gas en locals destinats a usos doméstics, col·lectius o comercials 

RD 1853/93 (BOE: 24/11/93) 

Reglament general del servei públic de gasos combustibles 

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) 

Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos combustibles 

O 17/12/85 (BOE: 9/1/86)correcció d'errades (BOE: 26/4/86) 

Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos e instruccions mitges 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) 

Reglament sobre instal·lacions d’enmaatzematge de gasos licuats del petroli (glp) en depòsits fixes 

O 29/1/86 (BOE: 22/2/86)correcció d'errades (BOE: 10/6/86) 

Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de capacitat superior a 15 kg 

Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63) 

Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no superior als 15 kg de gasos liquats del 
petroli (glp) i la seva instal·lació 

Resolució 25/02/63 (BOE: 12/03/63) 

Reglament d’aparells que utilitzen combustibles gaseosos. Instruccions tècniques complementaries 

RD 494/88 (BOE: 25/5/88)correcció d'errades (BOE: 21/7/88) 

Aparells a gas 

RD 1428/1992 

Gas-oil 

Instrucció Tècnica Complementaria MI-IP-03 "Instal·lacions Petrolíferes per us propi" 

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
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Instal·lacions d’ascensors 

Disposicions d’ aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 95/16/CE, sobre ascensors  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre 
ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Reglament d’ aparells elevadors 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d'errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 
25/11/81) 

Aclariments de diferents articles del reglament d’ aparells elevadors 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Reglament d’ aparells d’ elevació i la seva manutenció 

Instruccions Tècniques Complementàries  

(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l'aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90) 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucció Tècnica Complementaria referida a ascensors electromecanics. 

(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats) 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 

Prescripcions Tècniques no previstes a la ITC-MIE-AEM-1 i aprovació de descripcions tècniques 

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats.  

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condicions tècniques mínimes exigibles als ascensors i normes per realitzar les inspeccions periòdiques 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

S’ autoritza la instal·lación d’ ascensors sense sala de màquines 

Resolució 3/04/97 (BOE: 23/4/97)correcció d'errors (BOE: 23/5/97) 

S’autoritza la instal·lació d’ascensors amb màquines en fossa 

Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripcions pel increment de la seguretat del parc d’ascensors existents 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
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Control de qualitat 

Directiva 89/106/CEE de productes de construcció 

Transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 

Cclassificació dels productes de construcció I dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistencia enfront al foc 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització administrativa relativa als 
sostres i elements resistents 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autoritzación d’ús de sistemes de forjats o estructures per pisos i cobertes 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualització de les fitxes d’ autorització d’ús de sistemes de forjats 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents components de 
sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 

Residus d’obra i enderrocs 

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. 

Operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrer 

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) 
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3.2. Seguretat en cas d’ incendi 
 
3.2.1 Tip de projecte i àmbit d’ aplicació del document bàsic 
 

Definició del tipus de projecte de que es tracta, així com el tip d’ obres previstes i l’abast de les mateixes. 
 

Tip de projecte (1) Tip d’obres previstes (2) Abast de les obres (3) Canvi d’ús (4) 
    

Bàsic + execució REHABILITACIO REFORMA SI 
(1) Projecto de obra; projecte de canvi d’ús; projecte de condicionament; projecte d’ instal·lacions; projecte d’ 

obertura... 
(2) Projecte d’ obra nova; projecte de reforma; projecte de rehabilitació; projecte de consolidació o reforç estructural; 

projecte de legalització. 
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitació integral... 
(4) Assenyali si es tracta d’ una reforma que prevegi un canvi d’ús o no. 
 
Els establiments i zones d’ús industrial als que els sigui d’aplicació el Reglament de seguretat contra incendis en els 
establiments industrials (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) compleixen les exigències bàsiques mitjançant la seva 
aplicació. 
 
S’han de tenir en compte les exigències d’ aplicació del Documento Bàsic CTE-SI que prescriu l’ aparell III (Criteris generals 
d’ aplicació) per les reformes i canvis d’ús. 

 
3.2.2 SECCIÓN SI 1: Propagació interior 
 

Compartimentació en sectors d’ incendis 
Els edificis i establiments estaran compartiments en sectors d’incendis en les condicions que s’estableixen en la taula 1.1 
d’aquesta Secció, mitjançant elements que la seva resistència al foc satisfaci les condicions que s’estableixen en la taula 
1.2 d’aquesta Secció. 
Als efectes del computo de la superfície d’un sector d’incendi, es considera que els locals de risc especial i les escales i 
passadissos protegits continguts en dit sector no formen part del mateix. 
Tota zona que el seu us previst sigui diferent i subsidiari del principal de l’edifici o de l’establiment en el que estigui integrat 
deu constituir un sector d’ incendi diferent quan superi els límit que estableixen la taula 1.1. 
 

Superfície construïda (m2) 
Resistència al foc del element 

compartimentador (2) (3) Sector 
Norma Projecte 

Uso previst (1) 
Norma Projecte 

      
Sector 1 Únic 2.500 848(4) DOCENT EI-60 EI-60 
 
(1) Segons es consideren en l’ Annex SI-A (Terminologia) del Documento Bàsic CTE-SI. Per als usos no contemplats en 

aquest Document Bàsic, deu procedir-se per assimilació en funció de la densitat d’ ocupació, mobilitat dels usuaris, 
etc. 

(2) Els valors mínims estan establerts en la Taula 1.2 de esta Secció. 
(3) Els sostres deuen tenir una característica REI, al tractar-se d’ elements portants i compartimentadors d’ incendi. 
(4)  En compliment de la taula 1.1 “Condiciones de compartimentación en sectores de incendio”, atès que el local te un 

ús docent inferior a 500 metres i que l’ús de l’edifici no es residencial, tot l’edifici es un sector d’incendi la superfície del 
qual es inferior a 2.500.-m2 segons consta a la informació obtinguda del cadastre. 

 
 

Ascensors 
No hi ha ascensors 

 
 

Locals de risc especial 
No hi ha locals de risc especial. 

 
 

Reacció al foc d’ elements constructius, decoratius i de mobiliari 
Els elements constructius deuen complir les condicions de reacció al foc que s’estableixen en la taula 4.1 de esta Secció. 
 

Revestiments 
De sostres i parets De terres Situació de l’ element 

Norma Projecte Norma Projecte 
     

Zones comuns de l’ edifici C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 
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3.2.3 SECCIÓ SI 2: Propagació exterior 
 

Distancia entre buits 
Es limita en aquesta Secció la distància mínima entre buits entre dos edificis, els pertanyent a dos sectors d’ incendi del 
mateix edifici, entre una zona de risc especial alt i altres zones, on cap una escala o passadís protegit des d’altres zones. El 
pany de façana o de coberta que separa ambdós forats deurà ser com a mínim EI-60. 
 

Façanes Cobertes 

Distancia horitzontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 

Angle entre 
plànols  

Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte 

180º 0,50 Superior a 0,50 No procedeix 
0º 3,00 Superior a 3,00 No procedeix 

(1)     La distancia horitzontal entre forats depèn de l’ angle α que formen els plànols exteriors de les façanes: 
 Per valors intermedis del angle α, la distància pot obtenir-se per interpolació 

 
α 0º (façanes paral·leles enfrontades) 45º 60º 90º 135º 180º 
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 
 
3.2.4 SECCIÓN SI 3: Evacuació d’ ocupants 
 

Càlcul d’ ocupació, nombre de sortides, longitud de recorreguts d’ evacuació i dimensionat dels mitjans d’ evacuació 
• En els establiments d’ Us Comercial o de Pública Concurrència de qualsevol superfície i el d’ ús Docent, Residencial 

Públic o Administratiu que la seva superfície construïda sigui major que 1.500 m2 continguts en edificis que el seu ús 
previst principal sigui distint del seu, les sortides d’ ús habitual i els recorreguts d’ evacuació fins l’ espai exterior segur 
estaran situats en elements independents de les zones comunes del edifici i compartimentats respecte d’aquest de 
igual forma que degui estar-lo l’ establiment en qüestió; no obstant dits elements podran servir com sortida  d’ 
emergència d’altres zones del edifici. Les seves sortides d’ emergència podran comunicar amb un element comú d’ 
evacuació del edifici a través d’ un vestíbul de independència, sempre que dit element d’ evacuació sigui 
dimensionat tenint en compte dita circumstancia. 

• Com excepció al punt anterior, els establiments d’ús de Pública Concurrència que la seva superfície construïda total 
no excedeixi de 500 m2 i siguin integrats en centres comercials podran tenir sortides d’ús habitual o sortides d’ 
emergència a les zones comuns de circulació del centre. Quan la seva superfície sigui major que la indicada, al 
menys les sortides d’ emergència seran independents respecte de dites zones comuns. 

• El càlcul de l’amplada de les sortides de recinte, de planta o d’ edificis es realitzarà, segons s’ estableix al apartat 4 
d’aquesta Secció, tenint en compte la inutilització d’ una de les sortides, quan hagi més d’ una, sota la hipòtesis més 
desfavorable i l’ assignació d’ ocupants a la sortida més pròxima. 

• Per al càlcul de la capacitat d’ evacuació d’ escales, quan existeixin varis, no son necessaris suposar inutilitzada en la 
seva totalitat alguna de les escales protegides existents. En canvi, quan existeixin vàries escales no protegides, es deu 
considerar inutilitzada en la seva totalitat alguna d’ elles, sota la hipòtesis més desfavorable. 

 

Número de 
sortides (3) 

Recorreguts d’ 
evacuació (3) 

(4) (m) 

Amplada de sortides 
(5) 

(m) 

Recinte, 
planta, 
sector 

Uso 
previst (1) 

Superfície 
útil 

(m2) 

Densitat 
ocupació 

(2) 
(m2/pers.) 

Ocupació 
(pers.) 

Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. 
           
Distribuïdors Docent 22,66 0 0 1 1 25 0,00 0,80 0,80 
Aules Docent 33,04 2 17 1 1 25 2,50 0,80 0,80 
Banys Docent 8,51 0 0 1 1 25 15,00 0,80 0,80 
7 S.desc. Docent 13,65 5 3 1 1 25 12,00 0,80 0,80 
8 S.profes. Docent 14,52 5 3 1 1 25 9,00 0,80 0,80 
9 S. Canvi Docent 3,52 0 0 1 1 25 15,00 0,80 0,80 
Magatzem Docent 16,49 0 0 1 1 25 2,50 0,80 0,80 
EDIFICI (6) Docent 144,80  23 1 1 25 0,00 0,80 1,33 
(1) Segons es consideren en el Annex SI-A (Terminologia) del Document Bàsic CTE-SI. Per als usos previstos no contemplats 

en aquest Document Bàsic, deu procedir-se per assimilació en funció de la densitat d’ ocupació, mobilitat dels 
usuaris, etc. 

(2) Els valors d’ ocupació dels recintes o zones d’un edifici, segons la seva activitat, son indicats en la Taula 2.1  d’aquesta 
Secció 

(3) El número mínim de sortides que deuen haver en cada cas i la longitud màxima dels recorreguts fins on elles son 
indicades en la Taula 3.1 de esta Secció. 

(4) La longitud dels recorreguts d’ evacuació que s’ indiquen en la Taula 3.1 d’aquesta Secció es poden augmentar un 
25% quan no es tracte de sectors d’ incendi protegits amb una instal·lació automàtica d’ extinció. 

(5) El dimensionat dels elements d’ evacuació deuen realitzar-se conforme al que s’ indica en la Taula 4.1 d’aquesta 
Secció. 

(6) Es compleix la condició establerta d’ocupació del conjunt del local de 10 m2/pers que donaria 15 persones 
d’ocupació. 
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Protecció de les escales 
No hi ha escales. 

 
Vestíbuls de independència 
No hi ha vestíbuls d’independència. 

 
 
3.2.5: SECCIÓ SI 4: Dotació de instal·lacions de protecció contra incendis 
 

• La exigència de disposar de instal·lacions de detecció, control i extinció del incendi ve recollida en la Taula 1.1 
d’aquesta Secció en funció de l’ús previst, superfícies, nivells de risc, etc. 

• Aquelles zones que el seu ús previst sigui diferent i subsidiari del principal del edifici o de l’ establiment en el que 
deuen estar integrades i que deguin constituir un sector de incendi diferent, deuen disposar de la dotació de 
instal·lacions que s’ indica per al ús previst de la zona. 

• El disseny, l’ execució, la posada en funcionament i el manteniment de les instal·lacions, així com el seus materials, 
els seus components i els seus equips, compliran lo establert, tant en l’ apartat 3.1. de la Norma, com en el 
Reglament de Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RD. 1942/1993, de 5 de novembre) i disposicions 
complementaries, i altres reglamentacions específiques que li siguin d’ aplicació. 

 

Extintors 
portàtils 

Columna seca B.I.E. 
Detecció i 

alarma 
Instal·lació 
d’alarma 

Ruixadors 
automàtics 
 d’ aigua 

Recinte, 
planta, sector 

Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. 
Local. Sí Sí No Sí No No No No No No No No 
En cas de precisar un altre tipus de instal·lacions de protecció (p.ex. ventilació forçada de garatge, extracció de fums de 
cuines industrials, sistema automàtic d’ extinció, ascensor d’ emergència, hidrants exteriors etc.), consigneu en les següents 
caselles el sector i la instal·lació que es preveu: 
No procedeix en aquest projecte. 

 
 
3.2.6: SECCIÓ SI 5: Intervenció dels bombers 
 

Aproximació als edificis 
Els vials d’ aproximació als espais de maniobra als que es refereix l’ apartat 1.2 d’aquesta Secció, deuen complir les 
condicions que s’ estableixen en l’ apartat 1.1 d’aquesta Secció. 
 

Trams corbs 
Amplada mínima 

lliure (m) 
Alçada mínima 
lliure o gàlib (m) 

Capacitat portant 
del vial (kN/m2) Radio interior (m) Radio exterior (m) 

Amplada lliure de 
circulació (m) 

      
Norma Project

o 
Norma Project

o 
Norma Projecto Norma Project

o 
Norma Project

o 
Norma Projecto 

3,50 >3,50 4,50 >4,50 20 >20 5,30 >5,30 12,50 >12,50 7,20 >7,20 
 
 

Entorn dels edificis 
• Els edificis amb una alçada d’evacuació descendent major que 9 metres deuen disposar d’ un espai de maniobra al  

llarg de les façanes en les que estan situats els accessos principals que compleixin les condicions que estableix l’ 
apartat 1.2 d’aquesta Secció. 

• L’ espai de maniobra deu mantenir-se lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins, mollons o altres obstacles. De igual 
forma, on es preveu l’ accés a una façana amb escales o plataformes hidràuliques, s’ evitaran elements tal com 
cables elèctrics aeris o branques d’ arbres que pugin interferir amb les escales, etc. 

• En el cas de que l’ edifici estigui equipat amb columna eixuta deu tenir accés per un equip de bombar a menys de 
18 m de cada punt de connexió a ella, devent ser visible el punt de connexió des de el camió de bombar. 

 

Amplada mínima 
lliure (m) 

Alçada lliure(m) 
(1) 

Separació màxima 
del vehicle (m) (2) 

Distancia 
màxima (m) (3) 

Pendent màxima 
(%) 

Resistència al 
punxonament del terra 

(Kn) 
      

Norma Proj. Norm
a 

Proj. Norma Proj. Norm
a 

Proj. Norma Proj. Norma Proj. 

5,00 >5,00 9,00 9,00 23 <23 30,00 <30 10 0,00 100 >100 
(1) La alçada lliure normativa es la del edifici. 
(2) La separació màxima del vehicle al edifici des de el plànol de la façana fins al eix de la via s’ estableix en funció de 

la següent taula: 
 

edificis de fins 15 m d’alçada d’ evacuació 23 m 
edificis de més de 15 m i fins 20 m d’alçada d’ evacuació 18 m 
edificis de més de 20 m d’alçada d’ evacuació 10 m 
(3) Distancia màxima fins a qualsevol accés principal del edifici. 
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Accessibilitat per façanes 
• Les façanes a les que es fa referència en l’ apartat 1.2 d’aquesta Secció deuen disposar de buits que permetin l’ 

accés des de l’exterior al personal de servei d’ extinció d’ incendis. Les condicions que deuen complir aquests buits 
estan establerts en l’ apartat 2 d’aquesta Secció. 

• Els aparcaments ruboritzats disposaran, en cada sector d’ incendis en que siguin compartimentats, d’ una via 
compartimentada amb elements EI-120 i portes EI2 60-C5 que permeti l’ accés dels bombers fins cada nivell existent, 
així com sistema d’ extracció mecànica de fums. 

 
Alçada màxima de  

l’ampit (m) 
Dimensió mínima 

horitzontal del buit (m) 
Dimensió mínima vertical 

del buit (m) 
Distancia màxima entre buits 

consecutius (m) 
    

Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. 
1,20 <1,20 0,80 0,90 1,20 >1,20 25,00 <25 

 
 
3.2.7: SECCIÓ SI 6: Resistència al foc de l’ estructura 
 

La resistència al foc d’un element estructural principal del edifici (inclosos forjats, bigues, suports i trams d’ escala que siguin 
recorregut d’ evacuació, tret que siguin escales protegides), es suficient si: 

• arriba la classe indicada en la Taula 3.1 d’aquesta Secció, que representa el temps en minuts de resistència 
davant l’ acció representada per la corba normalitzada temps temperatura (en la Taula 3.2 d’aquesta Secció si 
esta en un sector de risc especial) en funció de l’ús del sector d’ incendi i de l’alçada d’ evacuació del edifici; 

• suporta aquesta acció durant un temps equivalent d’ exposició al foc indicat en el Annex B. 
 

 
Material estructural considerat (1) 

Estabilitat al foc dels 
elements estructurals Sector o local de risc 

especial 

Us del recinte 
inferior al forjat 

considerat 
Suports Bigues Forjat Norma Projecte 

       
Sector 1 únic Docent i altres. Mur 

estructural 
Formigó Formigó R-60 R-60 

(1) Deu definir-se el material estructural empleat en cadascun dels elements estructurals principals (suports, bigues, forjats, 
lloses, tirants, etc.) 

 



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE FONTANERIA 
Situació Tipus d’edifici Nombre d’habitatges Nombre de plantes 1 Característiques de l’edifici C.  Docent 0 1 

Continu Descalcificació Xarxa 
pública 

Pressió de 
subministrament 4 m.c.a. Tipus de 

subministrament Discontinu Esterilització 
Filtració Pou Profunditat m Cap 

2 
Informació prèvia Captació 

privada 
Cisterna Capacitat m³

Cabal m³/h

Tractament 
previst per 
l’aigua 

 
Ø muntants 

1 a 15 m Superior a 15 m

Ti
pu

s Local 

C
ab

al
 

in
st

al
·la

t, 
l/s

 

Ø
 c

la
u 

co
m

pt
ad

or
 Llisa 

Ø mm 
Rugosa
Ø mm 

Llisa 
Ø mm 

Rugosa
Ø mm 

Nº màx. De locals (1) 

A Sup. =< 60 m2 
Aigüera, safareig, WC 0 - 0.55 15 16 ¾” 20 1” 2 5 25 75 120 200 

B 
Sup. =< 75 m2 
Aigüera, safareig, lavabo 
amb dutxa 

0.6 - 0.95 20 20 1” 20 1” 1 3 16 50 90 150 

C Sup. =< 100 m2 
Aigüera, safareig, bany 1 - 1.45 20 20 1” 25 1 ¼” 1 2 14 45 80 130 

D 
Sup. =< 120 m2 
Aigüera, safareig, ofici, bany 
i lavabo 

1.5 - 1.95 30 20 1” 25 1 ¼”  2 10 40 70 110 

E 
Sup. >120 m2 
Aigüera, safareig, ofici, 2 
banys i lavabo 

2 - 2.95 40 25 1 ¼” 30 1 ½”   6 30 60 90 

3 

Distribució 
al Centre i 
presa de 
l’edifici 

Tub d’alimentació general (2) 1 
¼” 

1 
½” 2” 2 

½” 3” 3 1/2”

Nº d’habitatges que alimenta el grup  De xarxa Màxima 
H + 45  m.c.d.a.

Des de  la planta  A la planta  
Grup de 
sobreelevació 

H = m

Aspiració 
De dipòsit Mínima 

H + 15  m.c.d.a.

individuals l Dipòsit de 
reserva Tipus i capacitat centralitzat l Situació  

Vàlvula reductora de pressió desprès de comptador, Situació Pericó entrada. 
Acer Clau general (Ø corresponent al de 

presa) Material Llautó - bronze Situació Pericó entrada. 

Horitzontal Vàlvula de retenció (Ø corresponent al 
tub d’alimentació) Muntatge Vertical Situació Pericó entrada. 

Situació bateria  

4 

Elements 
de la xarxa 
general 

Bateria de 
comptadors Nº de comptadors Tipus de bateria Columna Quadre 

Es col·locarà clau de tancar abans i 
després dels comptadors 

Instal·lació de Aigua freda Aigua calenta Desguassos 
Material de les conduccions Rugoses 

(4) 
Llises 

(5) 
Rugoses Llises PVC, Ø mm Observacions 

Ramal a bany complet, (f) ¾” 16 ¾” 16 100  
Ramal a lavabo complet, (f) ¾” 16 ¾” 16 100  
Ramal a aigüera, safareig i rentadora, (f) 1” 20 1” 20 80  
Ramal a bany complet, (f/c) 1” 20   100  
Ramal a lavabo complet, (f/c) ¾” 16   100  
Ramal a aigüera, safareig i rentadora, (f/c) 1” 20   80  
Banyera ¾” 16 ¾” 16 50  
Lavabo ½” 12 ½” 12 40  
Wàter ½” 12   80  

5 

Instal·lació 
interiors 
dels edifici 
(3) 

Bidet ½” 12 ½” 12 40  
Elèctric Acumulador A gas  Litres 

Escalfador instantani de gas  Litres/minut 
Instantani  Litres/minut 

Individual a 
l’habitatge 

Sistema mixt amb calefacció Amb acumulador  Litres 
Sistema mixt amb calefacció Acumulador  Litres 

Caldera 15.480 Kcal/h 

6 

Producció 
de l’aigua 
calenta 

Centralitzada a 
l’edifici Independent Acumulador C

ab
al

, 
lt/

m
in

 

 
 Litres S
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ar

el
ls

 

 

 

                                                 
1 En el cas d’haver-hi a l’edifici diferents tipus d’habitatges (A, B, C, D o E) a efectes de dimensionat del ramal de presa, es 

consideraran tots del cabal superior. 
2 Aquestes dimensions són per a una longitud de tub no superior a 15 m; per longituds entre 15 i 40 m s’hauran d’augmentar ½”. 
3 Aquests valors són orientatius i en tot cas s’hauran de justificar en funció del recorregut dels tubs. 
4 La denominació de canonades llises correspon a les de coure i plàstic. Els diàmetres expressats són els interiors. 
5 La denominació de canonades rugoses correspon a les de d’acer galvanitzat . Els diàmetres expressats són els interiors. 



Fitxa justificativa del compliment de la NBE-CA-88 
 
El present quadre expressa els valors de l'aïllament a soroll aeri dels elements constructius verticals, els 
valors de l'aïllament global a soroll aeri de les façanes dels distints locals, i els valors de l'aïllament a soroll 
aeri i el nivell d'impacte en l'espai subjacent dels elements constructius horitzontals, que compleixen els 
requisits exigits en els articles 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º i 17º de la Norma Bàsica de l'Edificació NBE-
CA-88, "Condicions Acústiques dels Edificis". 
 

Aïllament 
acústic al soroll 
aeri R en dBA Elements constructius verticals 

Massa 

m 

kg/m2  Projectat Exigit 

Envà 12 125.40 36.8 Entre àrees d'igual ús 
Partició 2015.40 79.1 

≥ 30 
 

Envà 12 125.40 36.8 

Particions interiors (art. 10º) 

Entre àrees de distint ús 

Partició 2015.40 79.1 
≥ 35 

 

Mitgera 2086.42 79.7 

      

      

Parets separadores de propietats o usuaris 
diferents (art. 11º) 

      

≥ 45 
 

      

      

      

Parets separadores de zones comuns 
interiors (art. 12º) 

      

≥ 45 
 

      

      

      

Parets separadores de sales de màquines 
(art. 17º) 

      

≥ 55 
 

 

Part cega Finestres 

Aïllament 
acústic global al 
soroll aeri ag en 

dBA  

sc 

m2  

mc 

kg/m2  

ac 

dBA  

sv 

m2  

e 

mm  

av 

dBA  

sv 

sc+sv  

ac-ag 

dBA  

Projectat Exigit 

Mur_1 10.8 1511 74.5 2.4 6 29.8 0.18 37.3 37.2 
Mur_1 9.7 1511 74.5      74.5 
Mur_1 6.3 1511 74.5 2.6 6 29.8 0.29 39.4 35.2 
Mur_1 12.3 1511 74.5 4.1 6 29.8 0.25 38.6 35.9 
Mur_2 11.0 2086 79.7 3.9 6 29.8 0.26 44.0 35.6 
Mur_2 14.2 2086 79.7 4.1 6 29.8 0.22 43.3 36.4 
Mur_2 7.7 2086 79.7 1.4 12 29.8 0.15 41.7 38.0 
Façana (Distribuïdor) 16.0 1723 76.6 2.7 6 29.8 0.15 38.4 38.2 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Façanes 
(art. 13º) 
(1) 

                    

≥ 30 
 



                    

 
Aïllament 

acústic al soroll 
aeri R en dBA 

Nivell soroll 
impacte LN en 

dBA 
Elements constructius horitzontals 

Massa 

m 

kg/m2  Projectat Exigit Projectat Exigit 

Unid. 482 56.4  

        

Elements horitzontals de separació (art. 14º) 

      

≥ 45 
 

  

≤ 80 
 

        

        

Cobertes (art. 15º) 

      

≥ 45 
 

  

≤ 80 
 

        

        

Elements horitzontals de separació de sales de 
màquines (art. 17º) 

      

≥ 55 
 

  

 

 
(1) L'aïllament global d'aquests elements ha de calcular-se segons l'exposat en l'Annex 1 



 

 

Fitxes justificatives de l'opció simplificada 
 
Ficha Fitxa 1: Càlcul dels paràmetres característics mitjos 
 
 

ZONA CLIMÀTICA E1 Zona de baixa càrrega interna 
 

Zona d'alta càrrega interna 

 
 

Murs (UMm) i (UTm) 

Tipus A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultats 

Mur_1 15.70 0.51 7.97 
Mitgera 17.81 0.53 9.36 N 

Mur_2 8.82 0.55 4.86 

∑A = 42.33 m² 

∑A · U = 22.19 W/K 

UMm = ∑A · U / ∑A = 0.52 W/m²K  

Mur_1 15.44 0.51 7.84 

        E 

        

∑A = 15.44 m² 

∑A · U = 7.84 W/K 

UMm = ∑A · U / ∑A = 0.51 W/m²K  

Mur_2 14.58 0.55 8.04 

        O 

        

∑A = 14.58 m² 

∑A · U = 8.04 W/K 

UMm = ∑A · U / ∑A = 0.55 W/m²K  

Mur_1 15.07 0.51 7.65 
Mur_2 18.39 0.55 10.14 S 

        

∑A = 33.46 m² 

∑A · U = 17.79 W/K 

UMm = ∑A · U / ∑A = 0.53 W/m²K  

        

        SE 

        

∑A = 
 

∑A · U = 
 

UMm = ∑A · U / ∑A =   

        

        SO 

        

∑A = 
 

∑A · U = 
 

UMm = ∑A · U / ∑A =   

        

        
C-
TE
R         

∑A = 
 

∑A · U = 
 

UTm = ∑A · U / ∑A =   
 
 

Terres (USm) 

Tipus A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultats 

Solera 40 cm Aislante (b' = 6.2 m) 128.81 0.46 59.48 

        

        

∑A = 128.81 m² 

∑A · U = 59.48 W/K 

USm = ∑A · U / ∑A = 0.46 W/m²K  
 
 

Cobertes i claraboies (UCm, FLm) 

Tipus A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultats 

Unid. 128.81 0.71 91.13 

        

        

∑A = 128.81 m² 

∑A · U = 91.13 W/K 

UCm = ∑A · U / ∑A = 0.71 W/m²K  
 

Tipus A (m²) F A · F (m²) Resultats 

        

        

∑A = 
 



 

 

Buits (UHm, FHm) 

Tipus A (m²) U (W/m²K) 
A · U 

(W/K) 
Resultats 

Envidrament doble amb cambra d'aire (6 mm+12 mm+6 mm) 4.12 2.73 11.25 

        N 

        

∑A = 4.12 m² 

∑A · U = 11.25 W/K 

UHm = ∑A · U / ∑A = 2.73 W/m²K  

 
 

Tipus A (m²) U F A · U 
A · F 
(m²) 

Resultats 

Envidrament doble amb cambra d'aire (6 mm+12 mm+6 mm) 2.90 2.73 0.41 7.93 1.18 

            

            

            

E 

            

∑A = 2.90 m² 

∑A · U = 7.93 W/K 

∑A · F = 1.18 m² 

UHm = ∑A · U / ∑A = 2.74 W/m²K 

FHm = ∑A · F / ∑A = 0.41  

Envidrament doble amb cambra d'aire (6 mm+12 mm+6 mm) 3.16 2.74 0.41 8.65 1.29 

            

            

            

O 

            

∑A = 3.16 m² 

∑A · U = 8.65 W/K 

∑A · F = 1.29 m² 

UHm = ∑A · U / ∑A = 2.74 W/m²K 

FHm = ∑A · F / ∑A = 0.41  

Envidrament doble amb cambra d'aire (6 mm+12 mm+6 mm) 5.91 2.73 0.26 16.16 1.53 

Envidrament doble amb cambra d'aire (6 mm+12 mm+6 mm) 7.11 2.73 0.18 19.43 1.27 

            

            

S 

            

∑A = 13.02 m² 

∑A · U = 35.58 W/K 

∑A · F = 2.80 m² 

UHm = ∑A · U / ∑A = 2.73 W/m²K 

FHm = ∑A · F / ∑A = 0.22  

            

            

            

            

SE 

            

∑A = 
 

∑A · U = 
 

∑A · F = 
 

UHm = ∑A · U / ∑A = 
 

FHm = ∑A · F / ∑A = 
  

            

            

            

            

SO 

            

∑A = 
 

∑A · U = 
 

∑A · F = 
 

UHm = ∑A · U / ∑A = 
 

FHm = ∑A · F / ∑A = 
  

 



 

 

Ficha Fitxa 2: Conformitat. Demanda energètica 
 
 

ZONA CLIMÀTICA E1 Zona de baixa càrrega interna 
 

Zona d'alta càrrega interna 

 
 
Tancaments i particions interiors de l'envolupant tèrmica Umàx.(projecte)(1   Umàx.(2) 

Murs de façana 0.55 W/m²K  ≤ 0.74 W/m²K 

Primer metre del perímetre de sòls recolzats i murs en contacte amb el terreny 0.74 W/m²K  ≤ 0.74 W/m²K 

Particions interiors en contacte amb espais no habitables 0.71 W/m²K  ≤ 0.74 W/m²K 

Terres 0.46 W/m²K  ≤ 0.62 W/m²K 

Cobertes 0.46 W/m²K  ≤ 0.46 W/m²K 
Vidres de buits i claraboies 2.80 W/m²K  ≤ 3.10 W/m²K 

Marcs de buits i claraboies 2.00 W/m²K  ≤ 3.10 W/m²K 

Medianeries 0.53 W/m²K  ≤ 1.00 W/m²K 

  

Particions interiors (edificis d'habitatges)(3) 
 

 

≤ 1.20 W/m²K 

 
 

Murs de façana Buits 

 UMm(4)  UMlim(5) UHm(4)  UHlim(5) FHm(4)  FHlim(5) 

N 0.52 W/m²K ≤ 0.57 W/m²K 2.73 W/m²K ≤ 3.10 W/m²K    

E 0.51 W/m²K ≤ 0.57 W/m²K 2.74 W/m²K ≤ 3.10 W/m²K 
 

≤ 
 

O 0.55 W/m²K ≤ 0.57 W/m²K 2.74 W/m²K ≤ 3.10 W/m²K 
 

≤ 
 

S 0.53 W/m²K ≤ 0.57 W/m²K 2.73 W/m²K ≤ 3.10 W/m²K 
 

≤ 
 

SE 
 

≤ 0.57 W/m²K 
 

≤ 3.10 W/m²K 
 

≤ 
 

SO 
 

≤ 0.57 W/m²K 
 

≤ 3.10 W/m²K 
 

≤ 
 

 
 
Tanc. contacte terreny  Terres  Cobertes i claraboies  Claraboies 

UTm(4) 
 

 UMlim(5) 
 

 USm(4) 
 

 USlim(5) 
 

 UCm(4) 
 

 UClim(5) 
 

 FLm(4) 
 

 FLlim(5

) 

≤ 0.57 W/m²K   0.46 W/m²K ≤ 0.48 W/m²K   0.35 W/m²K ≤ 0.35 W/m²K   ≤ 0.36 

 
(1) Umàx.(projecte) correspon al major valor de la transmitància dels tancaments o particions interiors indicats en el projecte. 
(2) Umàx. correspon a la transmitància tèrmica màxima definida en la taula 2.1 per a cada tipus de tancament o partició interior 
(3) En edificis d'habitatges, Umàx.(projecte) de particions interiors que limitin unitats d'ús amb un sistema de calefacció previst des de projecte 
amb les zones comunes no calefactades. 
(4) Paràmetres característics mitjans obtinguts en la fitxa 1. 
(5) Valors límit dels paràmetres característics mitjans definits en la taula 2.2. 



 

 

 

Ficha Fitxa 3: Conformitat. Condensacions 
 

Tancaments, particions interiors, ponts tèrmics 

C. superficials C. intersticials Tipus 
fRsi ≥ fRsmin Pn ≤ Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 

fRsi 0.87 Pn 705.01 705.16 995.23 995.24 1285.32 1285.32 
Mur_1 

fRsmin 0.70 Psat,n 794.99 1921.89 1921.90 2088.76 2088.77 2157.21 

fRsi 0.82 Pn 725.16 801.89 1262.30 1285.32     
Unid. (Superior) 

fRsmin 0.70 Psat,n 1488.75 1602.58 2123.42 2144.69     

fRsi 0.86 Pn 728.78 728.89 1007.10 1007.11 1285.32 1285.32 
Mur_2 

fRsmin 0.70 Psat,n 880.11 1889.07 1889.08 2068.32 2068.33 2142.17 

fRsi 0.87 Pn 728.78 728.89 1007.10 1007.11 1285.32 1285.32 
Mitgera 

fRsmin 0.70 Psat,n 924.19 1908.42 1908.43 2080.39 2080.40 2151.05 

fRsi 0.85 Pn             
Pont tèrmic en cantonada sortint de tancament 

fRsmin 0.70 Psat,n             

fRsi 0.92 Pn             
Pont tèrmic en cantonada entrant de tancament 

fRsmin 0.70 Psat,n             

fRsi 0.76 Pn             
Pont tèrmic entre tancament i solera 

fRsmin 0.70 Psat,n             

fRsi 0.79 Pn             
Pont tèrmic entre tancament i forjat 

fRsmin 0.70 Psat,n             
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RITE Reglament de Instal·lacions Tèrmiques als Edificis 
 

 Els edificis disposaran d’ instal·lacions tèrmiques escaients destinades a proporcionar el benestar tèrmic dels seus 
ocupants, regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips. Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el 
vigent Reglament d’ Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE. 

  
 Normativa a complir: 
  

 
• Reglament d’ Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, les seves Instruccions Tècniques Complementàries i les seves 

normes UNE. R.D. 1751/98. 
• R.D. 1218/2002 que modifica el R.D. 1751/98 

  
 Tipus d’ instal·lació i potència projectada: 
  nova planta  reforma per canvi o inclusió d instal·lacions  reforma per canvi d’ús 
  
  Inst. individuals de potència tèrmica nominal menor de 70 kw. (ITE 09)            (1) 
   
  Generadors de calor:  Generadors de fred: 
  A.C.S. (Kw)        Refrigeradors (Kw)       
  Calefacció (Kw)          
  Mixtes (Kw)          
  Producció Total de Calor 0,00 Kw    
       
  Potència tèrmica nominal total d’ instal·lacions individuals 0,00 Kw 
       
  INST. COLECTIVES CENTRALITZADES. Generadors de Fred ó Calor. (ITE 02) 
   
   Edifici el conjunt del qual les instal·lacions tèrmiques tinguin una potència Nominal inferior a 5 Kw. 
   Tipus d’ instal·lació       
     
   Nº de Calderes     Potència Calorífica Total       
   Nº de Maquines Frigorífiques     Potència Frigorífica Total       
        
   Potència tèrmica nominal total 0,00 Kw 
     
   Edifici el conjunt del qual les instal·lacions tèrmiques tinguin una potència Nominal entre 5 i 70 Kw. 
   Tipus d’ instal·lació       
     
   Nº de Calderes     Potència Calorífica Total       
   Nº de Maquines Frigorífiques     Potència Frigorífica Total       
        
   POTÈNCIA TÈRMICA NOMINAL TOTAL 0,00 Kw 
   
   Edifici el conjunt del qual les instal·lacions tèrmiques tinguin una potència Nominal > 70 Kw (2) 

   
En aquest cas serà necessari la redacció d’ un Projecte Específic d’ Instal·lacions Tèrmiques, a realitzar per 
tècnics competents. Quan aquests siguin diferents de l’ autor del Projecte d’ Edificació, deuen actuar 
coordinadament amb aquest 

   
  Instal·lacions específiques. Producció de A.C.S. per col·lectors solars plans. (ITE 10.1) 
   
   Tipus d’ instal·lacions       
   Sup. Total de Col·lectors          
   Cabal de Disseny        Volum de l’ Acumulador       
        
   Potència de l’ equip convencional auxiliar       
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 Disseny i dimensions del recinte d’instal·lacions: 
 No hi ha recintes d’instal·lacions. 
  
 Xemeneies 
 No hi ha xemeneies 
 Condicions generals de les sales de  maquines 
 No hi ha sales de màquines. 
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 (1) Quan la potència tèrmica total  en instal·lacions individuals sigui major de 70 kW, es complirà l’ establert en la 
ITE 02 per instal·lacions centralitzades. 

(2) La potència tèrmica instal·lada en un edifici amb instal·lacions individuals serà la suma de les potències 
parcials corresponents a les instal·lacions de producció de calefacció, refrigeració i A.C.S., segons ITE 07.1.2. 

(3) No es necessari la presentació de projecte per instal·lacions de A.C.S. amb escalfadors instantanis, escalfadors 
acumuladors o termos elèctrics de potència de cadascun d’ ells  igual o inferior a 70 kW.  
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DADES DE L’EDIFICI: 
Situació:
Municipi : 
Promotor: 
Tipus d’edifici (ús principal): 
Nombre d’habitatges: Nombre d’oficines: Nombre de locals: 

El projecte de l’edifici ha de garantir la previsió d’espais per a la implantació de les infrastructures de 
telecomunicacions segons el R.D. Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios par el acceso a los servicios 
de telecomunicación” (BOE 28/02/1998). 

Els edificis han de disposar obligatòriament dels serveis de Telefonia bàsica (TB) i Televisió terrestre i radiodifusió 
sonora (RTV).  
Pel que fa a la Televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit (RTVSAT), la instal·lació ha de permetre la distribució dels 
senyals procedents de dos operadors, encara que no és obligatori la col·locació de les antenes parabòliques. 
En quan als servei de Telecomunicacions per cable (TLCA) només cal preveure la canalització, fins als punts de 
presa de l’usuari, que possibiliti en un moment donat la col·locació del cablejat necessari que serà a càrrec dels 
operadors.  

Per a fer les previsions d’espais es disposa del  R.D. 401/2003 d’àmbit estatal i del D. 172/1999 d’àmbit autonòmic i 
vàlid només per  a un nombre màxim de 25 unitats privatives (anul·lat per sentència del TSJC, DOGC  7-03-2007).

Justificació segons: 

NORMATIVA D’ÀMBIT AUTONÒMIC:  

D. 172/1999     “Canalitzacions i infrastructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres 
serveis per cable a l’edifici”  (DOGC 7/07/1999) 
(anul·lat per sentència del TSJC, DOGC  7-03-2007)

NORMATIVA D’ÀMBIT ESTATAL 

R.D. 401/2003  “Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a les servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad 
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones” (BOE 14/05/2003)

Data L’arquitecte/a 

Plaça dera Gleisa, 9, 25540 LES

LES

AJUNTAMENT DE LES

Guarderia

0 0 1

V

20 de Maig de 2009 Lluís MOREU HOSTENCH
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D.172/99 (anul·lat per TSJC,  DOGC 7-03-2007) R.D. 401/2003 àmbit estatal 

1. ARQUETA D’ENTRADA 
Permet obtenir la unió entre les xarxes d’alimentació dels serveis de telecomunicació dels diferents 
operadors i la infrastructura comú de telecomunicacions de l’immoble 
Ubicació Arqueta única a l’exterior de l’immoble.  
Construcció A càrrec de la propietat de l’immoble  

  Dimensions Segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU)
   Nombre de PAU   longitud   x  amplada x profunditat (mm) 
   Fins a  20        400     x     400     x     600  
   de 21 a 100        600     x     600     x     800  
   més de 100        800     x     700     x     820 

Observacions En casos excepcionals, per manca d’espai a la vorera o prohibició de l’organisme 
competent, s’habilitarà un PUNT GENERAL D’ENTRADA: 
- Registre d’accés de 400 x 600 x 300 mm, o  
- Passamurs que admeti el pas de tota  la canalització externa i que la part interna 

coincideixi amb el registre d’enllaç 

2. CANALITZACIÓ EXTERNA 
El seu disseny, dimensió manteniment van a càrrec de cada 
operador i ha d’arribar fins al punt d’entrada de l’edifici 

Part de la instal·lació que va des de l’arqueta d’entrada fins al punt d’entrada general de l’immoble, a 
on pel costat interior s’ubica un registre d’enllaç 
Construcció A càrrec de la propietat de l’immoble 
Dimensionat Segons el nombre de punts d’accés a l’usuari  (PAU)

núm. de PAU núm. tubs i � TB+RDSI TLCA Reserva 
fins a 4 3   �  63mm 1 1 1 
de 5 a 20 4   �  63mm 1 1 2 
de 21 a 40 5   �  63mm 2 1 2 

  més de 40 6   �  63mm 3 1 2 

3. PUNT D’ENTRADA GENERAL
Lloc per on els operadors accedeixen a cada edifici o espais 
comuns o privats que hi estan vinculats. 
Dimensionat:    En funció del nombre d’unitats privatives (UP)

� 4 UP 2 tubs Ø 40 mmEntrada inferior 
(soterrat) > 4 UP 2 tubs Ø 60 mm

� 4 UP 2 tubs Ø 40 mmEntrada superior   
(a coberta) > 4 UP 2 tubs Ø 60 mm

Element passamurs que permet l’entrada a l’immoble de la canalització externa.  

Per l’interior de l’immoble acabarà en un registre d’enllaç de les següents dimensions: 

               alçada   x amplada  x  profunditat  (mm) 
- armari        450     x      450       x      120  
- arqueta      400     x      400       x      400 

4. CANALITZACIÓ D’ENLLAÇ 
ENTRADA INFERIOR: Des del punt d’entrada general fins al registre principal ubicat en el RITI  
Característiques: Canalització amb tubs o canals encastats, superficials o soterrades 

Nombre de tubs: el mateix que els de la canalització externa
Dimensionat:  Segons el nombre de parells telefònics (Veure Annex: Comentaris) 

núm. parells  núm. tubs i  � TB+RDSI TLCA Reserva  
fins a 250 3   �  40mm  1 1 1  

 entre 250 i 525 3   �  50mm (1) 1 1 1  
 entre 525 i 800 3   �  63mm (1) 1 1 1  

Formada per les canalitzacions i els elements de registre que 
calguin des del punt d’entrada general fins el recinte 
d’instal·lacions de telecomunicacions 
Característiques: Canalització amb tub o canal encastat o 

superficial 

TUBS   Nombre de tubs: 2 tubs Ø 60 mm

Registres d’enllaç:   poden ser 
- armaris    200 x 400 x 120 (alçada x amplada x fondària, mm) 
- arquetes  200 x 200 x 200 
Col·locació: 
- cada 30 m  en canalització encastada o superficial 
- cada 50 m  en canalització  soterrades 
- en les interseccions de dos trams rectes no alineats

TUBS

Registres d’enllaç:  poden ser   
- armaris   450 x 450 x 120 (alçada  x amplada  x  profunditat, mm)   
- arquetes 400 x 400 x 400
Col·locació:     - cada 30 m  en canalització encastada 

   - cada 50 m  en canalització superficial o soterrada 
   - en el punt d’intersecció de dos trams rectes no alineats 
   - dins dels 60 cm abans de la intersecció, en un sol tram dels dos que es 

trobin. En aquest cas la corba  tindrà un radi � de 350 mm. 
Observacions: 
quan part de la canalització d’enllaç sigui soterrada, serà perllongació de la canalització 
externa, eliminant-se el registre d’enllaç associat al punt d’entrada. 
(1) Pels tubs destinats a TLCA el  � pot ser 40mm 

CANALS Secció de 70 cm2 CANALS Disposició de 4 espais independents (en una o varies canals) repartits de la següent forma : 
- 2 espais per a TB+RDSI  
- 2 espais per a TLCA  

Dimensions:  La secció útil de cada espai es determinarà segons el nombre de parells, tipus 
de cable i la secció d’aquests.

Accessoris:   En els punts de trobada en trams no alineats es col·locaran accessoris de 
canvi  de direcció amb un radi � de 350 mm. 

Observacions:  Les canals portaran únicament xarxes de telecomunicacions.
Es poden emprar safates o canals quan discorre pel sostre de planta 
soterrani. 

ENTRADA SUPERIOR: Des dels sistemes de captació fins al RITS
Característiques: Canalització amb tubs o canals encastats o superficials 
TUBS 4 tubs Ø 40mm 

Registres d’enllaç    
Dimensions � 360 x 360 x 120  (alçada  x amplada  x  profunditat,  mm)   
Col·locació:     - cada 30 m  en canalització encastada 

   - cada 50 m  en canalització superficial o soterrada 
   - en el punt d’intersecció de dos trams rectes no alineats 

CANALS Dimensions: secció de 6.000 mm2 amb 4 compartiments
Accessoris:  En els punts de trobada en trams no alineats es col·locaran accessoris de 

canvi de direcció amb un radi � de 350 mm. 

✔
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5. RECINTES D’INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
Recinte inferior Recinte inferior on s’instal·len els equips de TB +RDSI, TLCA i SAFI 
Ubicació Part inferior de l’edifici per rebre les 

instal·lacions que vinguin soterrades 
Ubicació Sobre la rasant.  

En cas d’estar a nivell inferior, cal bonera amb desguàs  
 Dimensionat (mm) Segons el nombre de punts d’accés a l’usuari  (PAU)

Segons unitats privatives (UP) nombre de PAU alçada amplada fondària Dimensionat 
                    (alç. x ampl. x fond; mm) fins a 20 2000 1000 500
� 12 UP        700 x 600  x  350 De 21 a 30  2000 1500 500  
12 <UP�25  1200 x 800 x  350 De 31 a 45 2000 2000 500  

RITI 

� 25             Projecte específic 

RITI 

Més de 45 2300 2000 2000  

Recinte superior Recinte superior on s’instal·len els equips de RTV i SAFI 
Ubicació Part superior de l’edifici Ubicació Preferentment en la coberta o terrat. 

Mai per sota de l’última planta de l’immoble. 
 Dimensionat (mm) Segons el nombre de punts d’accés a l’usuari  (PAU)

Segons unitats privatives (UP) nombre de PAU alçada amplada fondària Dimensionat 
                    (alç. x ampl. x fond; mm) fins a 20 2000 1000 500
� 12 UP         700 x 600  x  350 De 21 a 30  2000 1500 500  
12<UP� 25  1200 x 800 x  350 De 31 a 45 2000 2000 500  

RITS 

� 25             Projecte específic 

RITS 

Més de 45 2300 2000 2000  

RECINTE 
ÚNIC 

En habitatges unifamiliars amb elements comuns 
s’admet un recinte únic que hauria de tenir les 
dimensions equivalents al RITI i RITS 

Recinte únic que acumula la funcionalitat del RITI i el RITS. 
Per a:       - conjunts unifamiliars i  

- edificis amb un màxim de 10 PAU i de fins a tres alçades i planta baixa. 
 Ubicació Sobre la rasant.  

En cas d’estar a nivell inferior, cal bonera amb desguàs 
 Dimensionat (mm) Segons el nombre de punts d’accés a l’usuari  (PAU)     

nombre de PAU alçada amplada fondària  
fins a 10 2000 1000 500

RITU 

Més de 10 2300 2000 2000 

RITM Recinte modular  no propagadors de la flama. 
Per a edificis de menys de 45 PAU i conjunts unifamiliars de fins a 10 PAU, els RITI, RITS i 
RITU es podran realitzar per armaris de tipus modular. 

CARACTERÍSTIQUES 
- Recinte de tipus modular
- Ubicació en zones comunitàries o dins de recintes específics 
per a serveis 

- Porta d’obertura cap a l’exterior 
- Davant dels recintes hi haurà en espai lliure amb una fondària 
� 1m 

- Ventilació segons la  que el servei requereixi 
- Línia elèctrica de 2 x 2,5 mm2 +T 

CARACTERÍSTIQUES 
- Paviment rígid que dissipi càrregues electrostàtiques 
- Parets i sostres amb capacitat portant suficient 
- Separació � 2 m respecte de centre de transformació,  maquinària d’ascensors  i maquinària d’aire 

condicionat, o el recinte estarà dotat de protecció contra camp electromagnètic. 
- Ventilació natural o forçada que garanteixi 2 renovacions/hora del volum del local. 
- Nivell d’enllumenat � 300 lux. 
- Instal·lació elèctrica:

- S’habilitarà una canalització elèctrica directa des del quadre de serveis generals de l’immoble fins 
a cada recinte de 2x6+T mm2.

- El quadre de protecció  situat a cada recinte tindrà un interruptor magnetotèrmic general de 25 A. 
- Previsió d’espai com a mínim, per a dos comptadors per a futurs operadors, en la centralització de 

comptadors elèctrics de  l’edifici amb col·locació de tubs per a portar alimentació elèctrica als 
recintes de comptadors.  

- Posta a terra : anell tancat de coure amb una barra col·lectora intercalada fàcilment accessible. 
Estarà connectat al sistema general de terra de l’edifici que garantirà una resistència elèctrica no 
superior a 10 �

6. CANALITZACIÓ PRINCIPAL 
Canalització que connecta els dos recintes d’instal·lacions  de 
telecomunicació. 

Canalització que connecta el RITI i el RITS entre sí i aquests amb els registres secundaris. 

Ubicació Cal que passin per elements comunitaris de 
l’edifici. 

Ubicació En edificis d’habitatge: Passarà pròxima al forat d’ascensor o escala. 
En conjunts d’habitatges unifamiliars: Passarà sempre que sigui raonable, per 
zona comú, i en qualsevol cas, accessible 

Característiques Està formada per tubs o canals que poden 
anar encastats o superficials. 
En el cas de tubs s’ha de projectar en trams 
rectilinis i disposar de registres de pas en els 
canvis de direcció.  

 Característiques Pot estar formada per galeries, tubs o canals. 
En edificis d’habitatge: Ha de ser rectilínia, fonamentalment vertical.  
Cada vertical pot servir, com a màxim a 8 usuaris, PAU, per planta. 
En conjunts d’habitatges unifamiliars: Ha de ser el més rectilínia possible. 

Casos singulars - Canalització principal composta de vàries verticals:  
 parteixen  totes elles des del registre principal únic. 

- ICT comú a vàries escales:  
la canalització  principal d’escales on no s’ubiqui el RITS finalitzaran en el 
registre secundari de planta. 

Dimensionat En funció de les unitats privatives (UP) Dimensionat En funció del nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU)
Tubs UP núm. tubs Ø (mm) Tubs:      

� 12 2 40   núm. PAU núm. tubs i  � RTV TB + RDSI TLCA + SAFI reserva 
12<UP�25 2 60  Fins a 12 5 Ø   50 mm  1 1 2 1 
� 25 UP Projecte específic  de 13 a 20 6 Ø   50 mm 1 1 2 2 

  De 21 a 30 7 Ø   50 mm 1 1 3 2 
  Més de 30 10 Ø   50 mm 1 2 1c / 10 PAU, 

mínim 4 
1c / 15 PAU
  mínim 3 

 Canals � 12 UP 
12<UP�25
� 25 UP 

secció � 26 cm2

secció � 60 cm2

Projecte específic a 
incloure en el projecte 
d’edificació 

Canals o Galeries  Segons nombre de PAU, tipus i secció dels cables 

✔
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7. REGISTRES SECUNDARIS 
REGISTRE DE PLANTA 
Connecta la canalització principal amb la secundària Connecta la canalització principal amb la secundària 

Ubicació Es col·locaran en cada punt de distribució de la 
canalització principal cap a la secundària. 

Ubicació En zona comunitària i de fàcil accés. Es col·locaran en: 
- Punts de trobada entre la canalització principal i una secundària 
- Punts de segregació cap als habitatges unifamiliars 
- Canvi de direcció o bifurcació de la canalització principal. 
- Cada 30 m de canalització principal 
- Canvis de tipus de conducció. 

Dimensionat En funció de les  unitats privatives (UP)  Dimensionat Armaris 
UP alçada  x amplada x fondària  (mm)   
de 1a 3    200    x     200     x    120 

núm. PAU de 
l’edifici 

núm. PAU 
per planta núm. plantes alçada x amplada  x fondària  

(mm)
de 4 a 6   200    x     400     x    120            fins a 3 - 
UP � 6  Projecte específic fins a 20 fins a 4  fins a 5 450 x 450 x 150 

    fins a 20   o més de 3  o més de 5 
    de 21 a 30 - - 500 x 700 x 150 

més de 30 - - 550 x 1000 x 150 

Arquetes 
Canalitzacions soterrades 400 x 400 x 400 

Observacions El registre secundari de l’última planta de l’edifici es pot col·locar en l’espai del RITS quan 
aquest estigui situat en aquesta planta. 

8. CANALITZACIONS SECUNDÀRIES 
Connecta els registres de planta amb els registres d’accés a 
l’usuari. 

Connecta els registres secundaris amb els registres d’acabament de xarxa on s’allotgen els PAU (punt 
d’accés a l’usuari). 

Ubicació S’han de projectar en trams rectilinis 
En els canvis de direcció cal disposar de 
registres de pas

 Ubicació Pot estar formada per tubs o canals. 

Dimensionat En funció de les unitats privatives (UP)  Dimensionat En funció del nombre de PAU per planta  

Tubs de 1a 3 UP 2 tubs Ø 20 mm
Tubs Tram Habitatges 

/ planta 
núm. tubs i  � RTV TB + 

RDSI
TLCA + 
SAFI

reserva

de 4 a 6 UP 2 tubs Ø 30 mm comunitari � 5 3 Ø   25 mm 1 1 1 - 
UP � 6 Projecte específic 

 > 5 
4 Ø   25, 32 o 40mm 
(Ø segons nombre 
d’escomeses de cada servei) 

1 1 1 1 

accés a cada habitatge 3 Ø   25 mm 1 1 1 - 
    

Canals de 1a 3 UP secció � 8 cm2 Canals o 
galeries

Tram Habitatges
/ planta

Espais / canals     

de 4 a 6 UP secció � 16 cm2 comunitari � 5 3 espais independents  

UP � 6 Projecte específic  > 5 4 espais independents  
accés a cada habitatge 3 espais independents  
Dimensions: 
La secció útil de cada espai es determinarà segons el nombre de parells, tipus de 
cable i la secció d’aquests. 

9. REGISTRES DE PAS 
Ubicació Han de ser accessibles i poden anar vistos o 

encastats 

Col·locació En instal·lacions en tubs: 

Ubicació - En zona comunitària.  
- Derivació del tram comunitari al tram l’accés als habitatges 
- Cada 15 m  
- Canvis de direcció de radi inferior a 120 mm en habitatges o 250       mm en 
oficines.

- cada 15 m 
- a cada canvi de direcció o bifurcació de les 

canalitzacions 

Tipus de registres Tipus A:  trams comunitaris 
Tipus B:   tram d’accés a l’habitatge

En instal·lacions en canaletes: Dimensionat 
 no hi ha especificacions Tipus de 

registres 
núm.

d’entrades 
Ø màxim 
del tub 

alçada x amplada         
x fondària   (mm) 

A 6 40    360   x   360   x   120 
   B 3 25    100   x   100   x   40 
   Observacions Màxim de dues corbes de 90º entre dos registres de pas. 

10. REGISTRES D’ACABAMENT DE XARXA 
REGISTRES D’ACCÉS A L’USUARI 
És el registre que conté els elements de connexió entre la 
connexió interior de l’edifici i la canalització interior d’usuari 

Ubicació - En l’interior de l’habitatge, local u oficina.  
  En els registres s’hi allotgen els punts d’accés a l’usuari (PAU). 
- Podran ser subministrats pels operadors dels serveis. 
- Situats  entre 200 i 2300 mm del terra. 

Ubicació - A l’interior de cada unitat privativa 
- Podran ser vistos o encastats 

Tipus de registres Independent per a cada servei 
Integrats per a 2 o 3 serveis.

Dimensionat alçada x amplada x fondària  (mm)  Dimensionat Registres segons serveis alçada x amplada x fondària (mm)  
   200    x    200     x    120 TB+RDSI   100    x    170     x     40 

RTV   200    x    300     x     60 
TLCA i SAFI   200    x    300     x     40 
Integrat per a 2 serveis   300    x    400     x     60 
Integrat per a 3 serveis   300    x    500     x     60 

Observacions - Podran ser subministrats pels operadors dels serveis. 
- Disposaran de presa de corrent 

✔
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11. CANALITZACIÓ INTERIOR D’USUARI 
Canalització que surt del registre d’accés d’usuari i arriba a 
cada un dels punts de presa d’usuari. 
Característiques     Pot ser llisa o corrugada 

Connecta els registres de terminació de xarxa i els registres de presa  
Característiques        Pot estar formada per tubs o canals  
                                     S’hi intercalen els registres de pas 

Dimensionat  Dimensionat  
Tubs Les dimensions interiors mínimes seran de  

Ø � 18 mm 
Tubs 3 tubs de Ø 20 mm.

Registres de pas:  Tipus B per a canalitzacions de TB+RDSI
 Tipus C: per a canalitzacions de TLCA i SAFI, i RTV

Tipus de registres núm. d’entrades alçada x amplada x fondària (mm)
B 3     100   x    100    x    40 
C 3     100   x    160    x    40 

Canals  3 espais independents, com a mínim  
Observacions -   Utilitzarà configuració en estrella. 

-   En altres estances, excepte banys i trasters, en les que no s’instal·lin serveis 
bàsics de telecomunicacions, es disposarà d’una canalització adequada per 
a l’accés a la connexió d’almenys un dels esmentats serveis. 

12. REGISTRES DE PRESA 
PUNT DE PRESA DE L’USUARI 
Punt que permet la connexió dels equips d’usuari amb les 
xarxes dels serveis de telecomunicacions 

Ubicació Encastats a la paret.  

Nombre de punts 2 punts per a TB
2 punts per a RTV i RTVSAT

Nombre de registres - Habitatges: 
1 registre per a cada servei (TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI) cada 2
estances o fracció, exclosos banys i trasters, amb un mínim de 2 per a 
cada servei. 

- Locals comercials i Oficines en edificis d’habitatges
1 registre per a cada servei (TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI) per a cada
local o oficina, com a mínim. 

- Edificis destinats principalment a Oficines
1 registre per a cada servei (TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI) per a cada
100 m2 o fracció

Dimensionat 64 x 64 x 42 (alçada x amplada x fondària,  mm) 
Observacions Es col·locarà una presa de corrent elèctric 

a una distància màxima de 0,60m de cada 
punt de presa de radio difusió i televisió 

Observacions - Es deixarà un registre de presa, com a mínim en aquelles estances, exclosos banys i 
trasters, en les que no s’instal·lin preses. 

- Hi haurà una presa de corrent a 500 mm com a màxim del registre de presa.
- Les preses de RTV, TLCA i SAFI  de cada estança es posaran juntes

D. 117/2000 àmbit català R.D. 401/2003 àmbit estatal 

EQUIPS DE CAPTACIÓ, ADAPTACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE SENYAL DE RTV I RTVSAT  
Ubicació A la part superior de l’immoble. 

Es reservarà suficient espai, lliure d’obstacles per a la 
instal·lació d’elements de captació de senyals de RTV i 
RTVSAT

Ubicació A la part superior de l’immoble 
Es reservarà un espai físic lliure d’obstacles, accessible des de 
l’interior de l’edifici, per a la instal·lació d’elements de captació 
de senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit.   

Equips de 
captació i 
adaptació de TV 

- Obligatoris per a senyals de RTV 
- Obligatori l’element que realitzi la mescla per permetre 
la incorporació a la xarxa de distribució primària de 
senyals de RTVSAT 

Equips de captació 
i adaptació 

- Elements necessaris per a la captació i adaptació de les senyals 
de radiodifusió sonora i televisió terrenal 

- Obligatori l’element que realitzi la mescla per permetre la 
incorporació a la xarxa de distribució primària de senyals de 
RTVSAT

Pals d’antenes 
- Materials resistents a la corrosió
- Distàncies de separació: 

- a línies elèctriques �  1,5 longitud del pal 
- a l’obstacle més proper � 5m 

- Alçada màxima  � 6m 
(per alçades superiors s’utilitzaran torretes) 

- Suportaran una velocitat de vent, segons l’alçada 
d’ubicació del sistema respecte el terra: 

- < 20m: 130 km/h 
- > 20m: 150 km/h 

- Es fixaran a elements resistents i accessibles i, si és 
possible allunyats de xemeneies o altres obstacles 

- Impediran l’entrada d’aigua o garantiran la seva 
evacuació 

Pals d’antenes 
- Materials resistents a la corrosió
- Distàncies de separació: 

- a línies elèctriques �  1,5 longitud del pal 
- a l’obstacle o pal més proper � 5m 

- Alçada màxima  � 6m 
(per alçades superiors s’utilitzaran torretes) 

- Suportaran una velocitat de vent, segons l’alçada d’ubicació del 
sistema respecte el terra: 

- < 20m: 130 km/h 
- > 20m: 150 km/h 

- Es fixaran a elements resistents i accessibles i allunyats de 
xemeneies i altres obstacles 

- Impediran o dificultaran l’entrada d’aigua  o, com a mínim, 
garantiran la seva evacuació 

POSTA A TERRA Antena Terrestre
- El  pal d’antena es connecta a la presa de terra de 
l’edifici a través del camí més curt possible 

- Cable: Ø 6mm (35 mm2)
Antena servei per satèl·lit
- Totes les parts accessibles que hagin de ser 
manipulades o aquelles en les quals el cos humà 
pugui establir contacte hauran d’estar a potencial de 
terra o adequadament aïllades. 

- Permetrà la connexió d’una secció de coure de Ø �
8mm  (50 mm2) amb el sistema general de l’edifici. 

POSTA A TERRA Antena Terrestre
- El  pal d’antena es connecta a la presa de terra de l’edifici a 
través del camí més curt possible 

- Cable: secció � 25 mm2

Antena servei per satèl·lit
- Totes les parts accessibles que hagin de ser manipulades o 
aquelles en les quals el cos humà pugui establir contacte hauran 
d’estar a potencial de terra o adequadament aïllades. 

- L’equipament de captació permetrà la connexió d’un conductor 
de coure de secció  �  25 mm2 amb el sistema de protecció general  de 
l’edifici.

✔

✔
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ANNEX: COMENTARIS 

NOMENCLATURA 

ICT Infrastructures comuns de Telecomunicacions 
PAU Punt d’accés a l’usuari  (PAU = UP) 
UP Unitat Privativa              (UP = PAU) 
RITI Recinte de Instal·lacions de Telecomunicacions inferior 
RITS Recinte de Instal.lacions de Telecomunicacions superior 
RITU Recinte de Instal.lacions de Telecomunicacions únic 
RITM Recinte de Instal.lacions de Telecomunicacions modular 

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 

TB Telefonia Bàsica (obligatori) 
XDSI Xarxa Digital de Serveis Integrats 

RTV Radio Televisió Terrenal (obligatori) 
RTVSAT Radio Televisió per Satèl·lit  

TLCA Telecomunicacions per Cable    Banda Ampla  (Internet, Televisió, Vídeo sota comanda, etc.) 
SAFI Servei d’Accés Fix  Inal.làmbric  Banda Ampla 
LMDS Serveis de Telecomunicacions   Banda Ampla  via Radio 

PREVISIÓ DE DEMANDA DE PARELLS TELEFÒNICS (R.D. 401/2003 Annex II, punt 3)

El dimensionat de les xarxes està en funció del nombre màxim de parells i cables que es prevegin que es necessitaran 
a llarg plaç. 
El nombre total de parells serà el resultat d’incrementar 1,4 vegades la demanda prevista   

Demanda prevista: 
Habitatge: 2 línies per habitatge 
Local comercial o oficines en edifici d’habitatges - 1 línia / 5 llocs treball amb un mínim 3 línies, si es poden 

estimar els llocs de treball.  
- 1 línia / 33m2 amb un mínim 3 línies, si només es coneix la 

superfície de l’oficina: útils  
(a més cal preveure 1línia per cada despatx tancat, sala 
reunions...)

Edificis destinats principalment a Locals 
Comercials o Oficines

- 3 línies/100 m2 o fracció  
  (quan no estigui definida la distribució i l’ocupació )



ESQUEMES GENERALS D’INFRASTRUCTURES COMUNS DE TELECOMUNICACIONS

IC
T 

Pr
ev

is
ió

 d
’e

sp
ai

s 
pe

r a
 le

s 
in

st
al

·la
ci

on
s 

de
 te

le
co

m
un

ic
ac

io
ns

 a
ls

 e
di

fic
is

   
   

O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
   

   
m

ar
ç 

de
 2

00
7 

E D I F I C I  T I P U S  

5

RITI

4ri

RITI

4ri

987

6

5

5

RITS

6

7

Accés al servei per planta baixa

Accés al servei pel soterrani

44 4ri 4ri 3 2 1

4 4ri 4
4ri 23 1

11r1110

12

3

1 Arqueta d’entrada  6 Canalització principal 
2 Canalització exterior  7 Registres secundaris 
3 Punt d’entrada general   8 Canalització secundària 
4 Canalització d’enllaç  9 Registre de pas 

4ri Registre d’enllaç inferior 10 Registres d’acabament de xarxa 
 4rs Registre d’enllaç superior  11 Canalització interior de l’usuari 
5 Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions 11r Registre de pas de l’usuari 

RITI Recinte inferior 
 RITS Recinte superior 

12 Registre de presa 

RITU Recinte únic 
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D I S T R I B U C I Ó  A L ’ I N T E R I O R  D E  L ’ H AB I T AT G E  

Nombre mínim de preses: 
- 1 registre de presa per a cada servei (TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI) cada 2 estances o fracció, exclosos banys i trasters, 

amb un mínim de 2 per a cada servei. 
-  1 registre de presa de reserva, no específicament assignat a un servei en concret, en aquelles estances on no s’instal·lin 

preses.

EXEMPLE:

Habitatge amb 6 estances: 
4 dormitoris, sala i cuina. 

Nombre i tipus de preses: 
6 estances / 2 = 3 (>2) 

3 preses de TB + XDSI 
3 preses de RTV 
3 preses de TLCA i SAFI 

2 preses de reserva. 

LLEGENDA ESQUEMA INSTAL·LACIÓ 

Punt d’Accés a l’Usuari: PAU 

Registre de presa de Telefonia Bàsica i 
Xarxa De Serveis Integrats: TB, XDSI 

Registre de presa de Televisió Terrenal i 
Satèl·lit: RTV, RTVSAT 

Registre de presa dels Serveis de banda 
ampla: Internet, TLCA, LMDS, SAFI 

Presa de reserva 

Presa de corrent (*) 16 A a 50 cm com a 
màxim del registre de presa 

(*) Aquesta presa de corrent no incrementa necessàriament el nombre d’endolls mínims per estança que estableix el REBT 2002. 

PAU

 Cuina               Sala                        Dormitori           Dormitori                        Dormitori        Dormitori      

6, 7 

9

10                                  10                 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CONTROL DE QUALITAT 

 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del projecte de control 
de materials, a fi de complir el Codi Tècnic de l’Edificació així com la legislació anterior que sigui d’aplicació. 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de qualitat a 
realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les 
normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat, pot 
en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o 
el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han 
de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la Direcció d’Obres elaborarà dintre de les prescripcions contingudes en 
el Projecte d’Execució i de la normativa legalment establerta i en vigor un programa de control de qualitat del qual haurà de 
donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal controlar, les classes d’assaig, 
anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del 
promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del contingut 
del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats que 
no intervinguin directament en l’obra, i resta obligat a satisfer-les puntualment en el moment en què se’n produeixi 
l’acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de ........ 
dies des del moment en què es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions 
oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i 
d’altres persones contractades a aquest efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del 
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del 
treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat 
de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control 
de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat 
per la Direcció Facultativa. 
 
El constructor lliurarà a l’Aparellador els certificats dels materials que siguin exigibles per la Normativa vigent i que se li sol·licitin 
per part del tècnic responsable del Control de qualitat dels materials i  partides executades de l’obra. 
 
Les proves proposades es realitzaran en funció de les necessitats del projecte. 
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1. AIGUA PER PASTAR 

 
 
− L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i complirà les condicions 

indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de 
recepció i els assaigs pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.   

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma 
i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides en els articles 27 i 
81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé es justificarà especialment que no perjudica les propietats 
exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb 
la metodologia referenciada entre parèntesis i els criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 
 

− Determinació del pH (UNE 7234/71) 
− Determinació de substàncies dissoltes (UNE 7130/58) 
− Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
− Determinació de l’Ió-clor (UNE 7178/60) 
− Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
− Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
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2. ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 

 
 

− L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 28 de l’EHE i tindrà les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 

− Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i 
els corresponents a les condicions fisicoquímiques, fisicomecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.3 de 
l’EHE. 

− És prohibida la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

− Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que se n’eviti la segregació i contaminació, i hauran de 
mantenir les seves característiques gramulomètriques fins a la incorporació a la mescla. 

− Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma 
i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà. 
Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de subministrament que estarà sempre a disposició de la 
Direcció d’Obra i on hi figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 

 
− Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en l’article 28 de l’EHE 

(mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé es justificarà explícitament que no altera 
especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de 
l’EHE. 

 
− En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos, 

segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, 
amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segons: 
 

− Estabilitat d’escòries siderúrgiques (EHE, art. 28.1) 
− Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
− Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
− Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
− Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
− Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
− Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
− Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
− Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
− Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
− Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 28.3.1) 
− Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
− Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
− Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
− Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
− Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
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3. CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 

 
 

− El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en la “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-
97) i complirà les condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. És a dir: 
 

Tipus de ciment (RC-97, art. 8): 
Distintiu de qualitat: 
Altres característiques: 

 
− No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona 

física (EHE, art. 81.1.1). 
 

− Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma 
i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

− Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i comercialitzat de 
manera legal (RC-97, art. 10.b). 

 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà i 

la documentació annexa, els quals contindran totes les dades indicades en l’article 9.b.1 de la RC-97. 
 

Operatius: 
 

− Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons l’article 26.2 de 
l’EHE. 

 
− Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions de l’article 26.2 de 

l’EHE i de l’article 9 de la RC-97. 
 
− En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, abans de començar els treballs 

de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es realitzarà la presa de mostres 
corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-97 (art. 10.d), als previstos al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particular i als necessaris per a la determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, 
i com a mínim cada tres mesos d’obra, es comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, 
principi i final d’adormiment, resistència a la compressió i estabilitat de volum. 

− En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els assaigs de recepció es podran 
substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons que s’indica als articles 10.b de la RC-97 i 81.1.2 de 
l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la realització dels 
assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació del contingut de clorurs i de les 
comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la documentació 
d’identificació del ciment juntament amb els resultats de l’autocontrol. (RC-97, art.  10.b; EHE, art.  81.1.2; Decret 
375/88, annex 1). 

 
− Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons que s’indica en els articles 81.1.2 de l’EHE i 10.c de la RC-

97. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, 
amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-
97 i/o especificats en el segon parèntesi: 
 

− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
− Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
− Putzolanitat (UNE EN 196-5/96) 
− Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
− Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
− Resistència a la compressió (UNE EN 196-1/96) 
− Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
− Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
− Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
− Alúmina (UNE 80217/91) 
− Àlcalis (UNE 80217/91) 
− Finor de mòlta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
− Pes específic (UNE 80103/86) 
− Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
− Humitat (UNE 80220/85) 
− Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
− Titani (UNE 80228/88 EX) 
− Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
− Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 80303/96) 
− Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
− Composició i especificacions dels ciments de baixa calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
− Composició i especificacions dels ciments per a usos especials (UNE 80307/96) 
− Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
− Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 
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4. ADDITIUS PER A FORMIGÓ 

 
 
− Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no superior al 5% del pes de 

ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols. És a dir: 

 
Tipus d’additiu: 
Proporció: 

 
− Està prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics que puguin produir 

o afavorir la corrosió de les armadures. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma 
i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

− Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons que s’indica a l’article 29.1 de l’EHE. 
 

− Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a l’article 81.4.2 de 
l’EHE. 

 
− Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada additiu diferent 

agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 
 

− Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que puguin afavorir la 
corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 81.4.2 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

− En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons que s’indica en els 
articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i 
amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Anàlisi infraroja (UNE EN 480-6/97) 
− Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
− Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
− Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
− Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
− Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
− Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
− Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
− Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
− Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
− Determinació del pH (UNE 83227/86) 
− Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
− Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons la UNE 480-1/98. 
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5. ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 

 
 
− La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i l’autorització expressa de la 

direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions indicades a l’article 29.2 de l’EHE. 
 

Percentatge de cendres volants respecte al pes de ciment: 
Percentatge de fum de sílice respecte al pes de ciment: 

 
− En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus CEM I. A més, en estructures 

d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà el 35% i la de fum de sílice el 10% del pes del ciment. 
 
− Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la carbonatació si no es 

protegeix el formigó. 
 
− Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de qualitat del producte, es 

realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de 
cendres volants o fum de sílice. La determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa 
procedència que el previst per executar l’obra. 

 
− Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es determinarà per les cendres 

volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, i pel fum de sílice el contingut de clorurs i la pèrdua al 
foc. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma 
i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme l’addició no conté 
compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de les armadures, i a més 
compleix les especificacions de l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum 
de sílice, d’acord amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, 
amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, 
segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice: 
 

− Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
− Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
− Finor (UNE EN 451-2/95) 
− Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
− Expansió (UNE EN 196-3/96) 
− Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 
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6. FORMIGÓ FET A L’OBRA 

 
 
− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les condicions indicades a l’article 69.3 

de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 
 

Element a construir: 
Tipus de formigó (en massa o armat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Altres característiques: 

 
− Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 
 
− Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 
 
− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma 
i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 

− En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III o IV, o qualsevol classe específica d’exposició) i 
prèviament a l’inici de les operacions de formigonat caldrà comprovar el compliment de les especificacions 
relatives a la durabilitat del formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les 
dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l’assaig de penetració d’aigua sota pressió 
(UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris d’acceptació que consten a l’article 85.3. 
de l’EHE.  

 
− Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó resultant de les 

dosificacions previstes compleix les condicions exigides en l’article 30 de l’EHE i en el plec de condicions, segons 
que s’indica a l’article 68 de l’EHE. 
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que aquest s’ha fabricat 
segons les dosificacions previstes i acceptades prèviament per la direcció d’obra (EHE, art. 69.3). 

 
Operatius: 
 

− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE. 
 

− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots indicat 
anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 

 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 

83300/84). 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes 
referenciades entre parèntesis i amb els criteris de tolerància expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 
− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els 
criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 
 

− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
− Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
− Densitat (UNE 83317/91) 
− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
− Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
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7. FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 

 
 
− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà les condicions indicades a 

l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols. És a dir (veure EHE, art. 69.2.8): 

 
Element a construir: 
 

Designació del formigó per propietats: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
 

Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 

 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-97): 
Altres característiques: 

 
− Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3): 
 
− Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 
 
− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma 
i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà, 
signat per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 

 
− Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu reconegut oficialment o 

un certificat CC-EHE (EHE, art. 81). 
 
Operatius:  
 

− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE. 
 

− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots indicat 
anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 

 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 

83300/84). 
 

− En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat 
CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels components del formigó, segons que s’indica a 
l’article 81 de l’EHE. 

 
− Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre d’amassaments a 

assajar per cada lot segons que s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 375/88. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes 
referenciades entre parèntesis i amb els criteris de toleràncies expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els 
criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 
 

− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
− Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
− Densitat (UNE 83317/91) 
− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
− Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
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8. RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 

 
 
− Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a l’article 31 de l’EHE i tindran les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols: És a dir: 
 

Designació (EHE, art. 31): 
Diàmetres: 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): 
Altres característiques: 

 
− No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, firmat per una 

persona física (EHE, art. 90.1). 
 
− Nivell de control (EHE, art. 90): 
 
− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, 
forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò especificat 
en el projecte. 

 
− En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu reconegut oficialment o un certificat CC-EHE, es 

sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 
 

− Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en un laboratori 
homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 

 
− En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus d’acer, el certificat 

específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 

− Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar 
que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 31.1 de l’EHE. 

 
− En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.3 de l’EHE, amb 

l’objecte de verificar que les característiques dels ressalts s’ajusten a les variacions consignades obligatòriament 
en el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 

 
− En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb 

l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i marca del fabricant) 
segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 

 
− Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblec i ganxos d’ancoratge, mitjançant inspecció visual 

(control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblec - desdoblec segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE 
(control a nivell normal). 

 
− En el cas que hi hagi unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 90.4 de l’EHE. 

 
− Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de trencament i l’allargament 

en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE 
(control normal). 

 
− En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per cada diàmetre 

principal utilitzat, i inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal). 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de comprovació. 
 

− En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE i sota 
l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les condicions que estableix 
l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el 
primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

− Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
− Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
− Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
− Doblec-desdoblec (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
− Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb 
la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

− Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
− Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
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9. ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 

 
 
− L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 

condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Estructuras de 
acero en edificación” (NBE-EA-95). És a dir: 

 
Classe (NBE-EA-95, art. 2.1.1): 
Sèrie (NBE-EA-95, art. 2.1.6.1): 
Tipus i ubicació indicats als plànols. 

 
− Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (NBE-EA-95, art 3.1.5): 
 
− Criteri de divisió de lots (NBE-EA-95, art. 2.1.5.2 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma 
i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà. 
 

− Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer, segons que s’indica a l’article 2.1.5.1 de la NBE-
EA-95. 

 
Operatius: 
 

− Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació, segons que s’indica a l’article 2.1.6.2 de la NBE-EA-95. 
 

− Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que s’indica a l’article 2.1.6.3 de 
la NBE-EA-95. 

 
− Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que s’indica a l’article 2.1.6.3 de 

la NBE-EA-95. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i 
amb les indicacions i criteris d’acceptació de les normes referenciades entre parèntesi: 
 

− Límit elàstic (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
− Resistència a tracció (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
− Allargament fins a ruptura (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
− Doblec sobre mandrí (UNE 7472/89) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
− Resiliència (UNE 7475-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
− Estat de desoxidació (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
− Contingut de carboni en colada i producte (UNE 7014/50, UNE 7331/75, UNE 7349/76) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 

2.1.5) 
− Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE 7029/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
− Contingut de sofre en colada i producte (UNE 7019/50) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
− Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE 36317-1/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
− Contingut de silici en colada i producte (UNE 7028/1 R75) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 
− Contingut de manganès en colada i producte (UNE 7027/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 
− Duresa Brinell (UNE 7422/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.8) 
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10.  MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 

 
 
− Els maons que s’utilitzaran en l’execució de l’obra han de tenir les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec 

de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Muros 
resistentes de fábrica de ladrillo” (NBE-FL-90) i en el “Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción” (RL-88) i que, en resum, són els següents: 

 
Classe (vist o no vist: RL-88, apt. 3): 
Tipus (massís, calat o foradat: RL-88, apt. 2): 
Dimensions (RL-88, apt. 4): 
Resistència a compressió (NBE-FL-90, art. 2.2 i RL-88, apt. 4.2): 
Geladicitat (RL-88, apt. 4.2): 
Distintiu de qualitat, segell INCE o equivalent (RL-88, apt. 6.6): En el cas de que no es demani, indicació expressa 
en aquest sentit 

 
− La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, identificant sempre el 

subministrament amb el seu destí a l’obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma 
i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò 
especificat en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 5.2 de la RL-88. 

 
− Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant de la resistència 

a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-88. 
 

− Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la 
certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

 
− Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la 

vigència i documentació del distintiu de qualitat. 
 
Operatius: 
 

− Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons l’apartat 6.4 de la 
RL-88. 

 
− Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 
− Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 
− Es comprovarà la inexistència d’escrostonaments per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb 
la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

− Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
− Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
− Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
− Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
− Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
− Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 
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11. SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 

 
 
− Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les característiques 

que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la 
“Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado” (EF-96) i 
“Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). És a dir: 

 
Per les biguetes: 

Tipus (armada, pretesada, ...): 
Forma (semibigueta, ...): 
Cantell: 
Llum màxima: 

Per les peces d’entrebigat: 
Tipus (resistent o no): 
Material (ceràmic, morter de ciment ...): 

Pel conjunt del sistema: 
Intereix: 
Distintiu de qualitat: 

 
− Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EF-96, art. 6.1 i EHE, art. 12): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma 
i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà. 
 

− Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons que s’indica a l’article 10.1 de l’EF-96. 
 

− Es sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que garanteixi les 
característiques especificades a l’autorització d’ús, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. Aquesta 
comprovació no caldrà fer-la si el sistema de sostre té un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

 
Operatius: 
 

− Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus), segons l’article 9.1 de l’EF-96. 
 
− Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
 
− Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en l’autorització d’ús del sistema de sostre, 

segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. 
 
− Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva utilització conjunta, d’acord 

amb l’article 4.1 de l’EF-96. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, d’acord amb l’article 9 de 
l’EF-96, en laboratori homologat i amb els criteris referenciats entre parèntesis: 
 
Per les biguetes: 

− Col·locació d’armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4) 
− Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31) 
− Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32) 
− Quantia mínima (EHE, art. 42.3) 
− Armadura transversal (EHE, art. 44) 
− Formigó (EHE, art. 30) 
− Destesat i fissuració (EHE, art. 49) 

 
Per les peces d’entrebigat: 

− Càrrega (EF-96, art. 3.1). 
− Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1). 
− Resistència a compressió (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats resistents. 
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12. MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 

 
 
− El material que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en 

la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79) 
 

Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat ...): 
Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, EPS, XPS, argila expandida, perlita, escuma de 
poliuretà, suro ...): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CT-79, annex 5.2.2): 
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): 

 
− Divisió en unitats d’inspecció (apartat 5.2.3 de l’annex 5 de la NBE-CT-79 o la que defineixi l’aparellador o arquitecte 

tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma 
i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, 
mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte s’especifica les dimensions i toleràncies, segons que 

s’indica en l’apartat 5.1.6 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 
 

− Es verificarà que el fabricant garanteix les característiques requerides en la comanda mitjançant la comprovació 
de l’etiquetat, segons que s’indica en l’apartat 5.1.7 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 

 
− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament amb la garantia del fabricant 

del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de 
fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica a l’apartat 5.2.2 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 

 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i 
amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 

− Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 
− Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 
− Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 
− Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 
− Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55) 
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13. MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC 

 
 
− El material que s’utilitzarà com a aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en 

la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la 
Edificación. Condiciones acústicas en los edificios” (NBE-CA-88). És a dir: (veure annex 4 de la NBE-CA-88) 

 
Tipus de material (mantes, plafons...): 
Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, suro, ...): 
Densitat aparent: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): 
Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): 

 
− Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA-88 o la que defineixi l’aparellador o arquitecte 

tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma 
i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, 
mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte s’especifica les dimensions i toleràncies, segons que 

s’indica en l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 
 

− Es verificarà que el fabricant garanteix les característiques requerides en la comanda mitjançant la comprovació 
de l’etiquetatge, segons que s’indica en l’apartat 4.5 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 

 
− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament amb la garantia del fabricant 

del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de 
fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica en l’apartat 4.6.2 de l’annex 4 de la CA-88. 

 
− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels assaigs d’aïllament 

acústic de la solució constructiva, per tal de justificar la fitxa de compliment de la NBE-CA-88 sense necessitat de 
fer assaigs a l’obra. 

 
− Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet tots els assaigs. 

 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i 
amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 

− Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84) 
− Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84) 
− Materials absorbents acústics (UNE 74041/80) 
− Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81) 
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14. MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 

− El material que s’utilitzarà com a aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma 
Básica de la Edificación. Condiciones de protección contra incendios en los edificios” (NBE-CPI-96). És a dir: (veure art. 13 
de la NBE-CPI-96) 

 
Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos ignífugs...): 
Gruix: 
Classe de reacció al foc exigida: 
Toxicitat: 
Segell o Marca de Qualitat: 
Altres característiques: 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma 
i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte 
mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
− Es controlarà que el fabricant o importador garanteix les característiques requerides per al compliment de la NBE-

CPI-96, mitjançant documents que recullin els resultats dels assaigs necessaris (NBE-CPI-96, art. 17.2 i 17.3). 
Aquesta documentació haurà de tenir una antiguitat inferior a 5 anys (NBE-CPI-96, art. 17.3.4). 

 
− Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la seva fabricació, es 

comprovarà que els documents que recullin els resultats dels assaigs realitzats en el laboratori mencionin 
explícitament que el material ha estat sotmès a un envelliment previ coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la 
classe de reacció al foc, M, segons que s’indica a l’article 17.2.2 de la NBE-CPI-96. 

 
− Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet els assaigs. 

 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i 
amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 

− Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 
− Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R) 
− Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 
− Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79) 
− Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 
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15. POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 

 
− El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la Norma 
Reglamentària d’Edificació sobre aïllament tèrmic (NRE-AT-87) i a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones 
térmicas en los edificios” (NBE-CT-79). És a dir: 

 
Tipus (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Situació segons ordre de 29/7/94 (*): 
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): 

 
− Divisió en unitats d’inspecció (veure ordre de 29/07/94 o la que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma 
i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Tipus i classe de material (manta, plafó...; fibra de vidre, llana de roca...): 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò especificat en el projecte, 
mitjançant la comprovació de la documentació lliurada pels productors de poliuretans in situ (aplicadors) i que 
serà la següent: 

 
Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs efectuats), 

lliurat per l’aplicador. 
− Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert les condicions 

d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
− Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de control de recepció dels components (exempt d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 
− Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert les condicions 

d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs efectuats), 

lliurat per l’aplicador. 
− Certificat on constarà que s’està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on també es farà 

constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al llibre 
d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Per a situació D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
− Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components (exempt d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 
− Certificat on constarà que s’està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on també es farà 

constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al llibre 
d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Operatius: 
 
En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat següent: 
 

− Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels assaigs de compliment obligat, en 
laboratori homologat, segons que s’indica als articles 1.5 i 2.5 de l’ordre de 29/7/94. 

 
− Es comprovarà l’aparença externa i el gruix segons les especificacions establertes als articles 1.5 i 2.5 de l’ordre 

de 29/07/94. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
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ASSAIG DE LABORATORI 
 
En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada entre parèntesis i segons les indicacions dels articles 1.5 i 2.5 de l’ordre de 29/07/94: 
 

− Densitat (UNE 53215/91) 
− Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i 
amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Resistència a compressió (UNE 53182/70) 
− Classificació del comportament de reacció davant del foc (UNE 23727/81) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
     Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
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zona climàtica II

X

al'interior de les unitats privatives

a un espai comunitari

X

X

per protecció patrimoni cultural català

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

preveu un espai fàcilment accessible de      
150 dm3 per separar les fraccions següents:   

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

RENTAVAIXELLES

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

Xl’edifici no compta amb suficient assolellament

en rehabilitació per la configuració prèvia de l’edifici o 
de la normativa urbanística

no és d’aplicació quan :

l’aportació energètica solar és cobreix amb altres fonts 
d’energies renovables

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS %  (4)

etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

etiqueta ecològica de la Unió Europea

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de
Catalunya

%  (5)

marca AENOR Medioambiente

Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

Gran rehabilitacióNova edificació Reconversió d'antiga edificació

Habitatge

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar :      Km ≤ 3,30 W/m2K 

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos : Km ≤ 0,70 W/m2K 
(2)(3)

demanda ACS a 600 672

en edificis de nova planta per limitacions de la 
normativa urbanística que impossibilita la superfície de 
captació

cal justificar-ho adequadament a la memòria

X

X
obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a l’exterior o entre 
els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S≤ 35%

PROTECCIÓ SOLAR

25540 LES

AIXETES

SANEJAMENT

ENERGIA tots els usos

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT PROJECTE (1)

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  ≤ 12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar
cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

M
xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

X

AILLAMENT TÈRMIC
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 
DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i una d’aigua
calenta 

Municipi:

les diferents unitats privatives disposen segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 
separat dels diferents tipus de residu :

X

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

Plaça dera Glèisa, 9.

X

X
X

VAL D'ARAN

X

X

Situació:
Comarca

X
Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

1/2



P A

P A

5

5

5

5

6 6 X

6

5

4

6

8

4 4

5

4

4

5

8

7

3 3 X
13

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS

Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)

AILLAMENT ACÚSTIC

MATERIALS

X

X

M

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

X

AILLAMENT TÈRMIC

DECRET 21/2006

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R de
48 dBAAILLAMENT ACÚSTIC

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en
un 30% de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,49 W/m2K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en
un 10% de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,63 W/m2K
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en
un 20% de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,56 W/m2K

PUNTSen la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives 
següents:

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

PROJECTE

CONSTRUCCIÓ sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

DISSENY  DE L'EDIFICI

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora
d’assolellament directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

PROJECTE

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

M  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

coberta enjardinada

coberta ventilada

PROJECTE

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades

INSTAL·LACIONS

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de
l’edifici

X
enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat
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Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE)

RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies i
fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra, especificant
la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats
(NRE-AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de
bastiment i envidrament tenen aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell
d’impacte Ln en l’espai inferior sigui ≤  74 dBA

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció,
pneumàtics, residus d’escumes, etc)

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou
edifici

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

2/2



Situació:
Municipi :

       Volum
(1) m3 (tones/m3) (tones)

grava i sorra compacta 0 2 0
grava i sorra solta 0 1,7 0
argiles 0 2,1 0
terra vegetal 0 1,7 0
terraplé 0 1,7 0
pedraplé 0 1,8 0
altres 0 0 0

0 m3 0 t 0 m3

   Superfície construïda (2) 208 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 10,3785 0,045 9,34065
obra de fàbrica 0,015 3,11355 0,018 3,73626

formigó 0,032 6,64224 0,0244 5,064708
petris 0,002 0,41514 0,0018 0,373626
altres 0,001 0,20757 0,0013 0,269841

   embalatges 0,038 7,88766 0,08 16,6056
fustes 0,0285 5,915745 0,067 13,90719

plàstics 0,00608 1,2620256 0,008 1,66056
paper i cartró 0,00304 0,6310128 0,004 0,83028

metalls 0,00038 0,0788766 0,001 0,20757

0,088 18,26616 t 0,125 25,94625 m3

fonaments/estructura   m3 m3 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix
Totals 3,11355 m3 m3 m3

    Volum aparent

0

m3

0
0

0,9652005
0,1556775

4,35897
0,76281975
1,41666525
1,63461375

10,025631

0,35805825
0,477411

0,83546925

FITXA PEL COMPLIMENT DE:                   

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció    

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Comarca :
Pl. Dera Gleisa, 9
LES

RESIDUS              
Obra nova

tipus i quantitats

VAL D'ARAN

0,684981 0,11935275
0,11935275

Total residu edificació 

   Residus de construcció totals 

0
0
0

    Tipus de terres d'excavació
    Pes residu    Densitat residu real

0

tancaments  acabats 
Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra 

acabatsta ca e ts

   Total residu excavació

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

10,89742511,935275

0,435897
0,10897425

2,179485

1,1520135
0,1556775

   Residus d'excavació
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si no X
                    Metalls si no X
                    Fustes si no X
                    Plàstics si no X
                    Vidre si no X
                    Potencialment perillosos si X
                    Altres no perillosos si no X

X

tipus de residu
Tots

Total excavació 0
Total construcció 25,94625

   Càlcul de la fiança 0 m3 6,01 0,00 euros
25,94625 m3 12,02 311,87 euros

25,94625 m3

311,87 euros
Notes: (1)  Emplenar la medició  d'excavació segons tipus de terreny en m 3 (sense esponjament)

(2)  Emplenar la superficie construïda de l'edifici
(3)  Cal especificar quin residu tracta el gestor, l'adreça i el codi de gestor
(4)  Emplenar la quantitat total de residu si no es reutilitza ni recicla

Residus de excavació (4)  eu/m3

      S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels                        
      seguents residus

GERVAL

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

eu/m3

Total fiança

Residus de construcció (4)  

        Els materials d'excavació  que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

                    Petris, obra de fàbrica i formigó

FITXA PEL COMPLIMENT DE:                   
RESIDUS              
Obra novaDECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 

de la construcció    

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

GESTIÓ DE RESIDUS

                    Instal·lacions de reciclatge i/o valorització
                    Dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i runes de la construcció

Tarter Santa Margalida, BOSSÒST
adreçagestor codi del gestor

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001) (3)

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:
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DOCUMENTACIÓ DE PLA DE CONTROL. 
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. 
 
 
DOCUMENT 1.  
 
CONDICIONS I MESURES PER A L’OBTENCIÓ DE LES QUALITATS DELS MATERIALS I DELS PROCESSOS CONSTRUCTIUS. 
 
INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL. 
 
El present escrit té com a finalitat inicial determinar els criteris per desenvolupar el pla de Control dels materials, equips i 
productes que estableix el CTE . 
 
El CTE determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels productes, equips i sistemes constructius de 
l’edificació en general. 
 
En determinats casos els DB estableixen les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin en els 
edificis, sense perjudici del Marcat CE que els hi sigui aplicable d’acord amb les corresponents Directives Europees. 
 
Les marques, segells, certificacions de conformitat o d’altres distintius de qualitat voluntaris que facilitin el compliment de les 
exigències bàsiques del CTE, podran ser reconegudes per l’Administració. 
 
També es podran reconèixer les certificacions de conformitat de les prestacions finals dels edificis, les certificacions de 
conformitat que tinguin els agents que intervenen en la execució de les obres, les certificacions mediambientals que 
considerin l’anàlisi del cicle de vida dels productes, altres avaluacions mediambientals d’edificis i altres certificacions que 
facilitin el compliment del CTE. 
 
També es  consideraran conformes amb el CTE els productes, equips i sistemes innovadors que demostrin el compliment de 
les exigències bàsiques del CTE. 
 
Els articles que marquen les directrius són els següents: 
 
 Article 6è: “Pla de Control”. Condicions de Projecte” 
 Article 7è: “Condicions en la Execució de les Obres”. 
 Part I del CTE, Annex II: “Documentació del Seguiment de l’Obra” 
 
segons el Reial Decret 317/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el “Código Técnico de la Edificación” (CTE). 
 
A tal efecte, l’actuació de la Direcció Facultativa s’ajustarà al que es disposa en la relació de disposicions i articles que 
s’adjunta tot seguit i que conforma el present document. 
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MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ 
 
VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE “MARCAT CE” 
 
La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de construcció al Director de la 
Execució de la Obra que, mitjançant el corresponent procés de Control de recepció, ha de resoldre sobre l’acceptació o 
rebuig del producte. Aquest procés afecta, també, als fabricants de productes i als constructors (i per tant als Cap d’Obra). 
 
Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran un 
marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o 
d’altres Directives Europees que els siguin d’aplicació. Això significa que l’habitual procés de Control de la recepció de 
materials s’ha afectat i s’estableixen unes noves regles per les condicions que han de complir els productes de construcció a 
través del marcat CE. 
 
El CTE, en les seves disposicions generals, determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels productes, 
equips i sistemes a emprar en qualsevol edifici. 
 
El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació, amb caràcter 
permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin incidència en els següents requisits essencials: 
 

a) Resistència mecànica i estabilitat. 
b) Seguretat en cas d’incendi. 
c) Higiene, salut i medi ambient. 
d) Seguretat d’utilització. 
e) Protecció en en front del soroll. 
f) Estalvi d’energia i aïllament tèrmic. 

 
El marcat CE d’un producte de construcció indica: 
 

• Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb els requisits 
essencials contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies pel Document d’Idoneïtat 
Tècnica Europea). 

• Que se ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent Decisió de la Comissió 
Europea (aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4, i en cada un d’ells 
s’especifiquen els Controls que s’han de realitzar al producte pel fabricant i/o per un organisme notificat). 

 
El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la Administració competent en matèria 
d’indústria la qual vigili per la correcta utilització del marcat CE. 
 
És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra estan afectats pel compliment del 
marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el Reial Decret 1630/1992. 
 
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els següents passos: 
 

• Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció que s’hagi publicat en el BOE la norma transposició 
de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell, que la data d’aplicabilitat hagi entrat en vigor i que el 
termini de coexistència amb la corresponent norma nacional hagi expirat. 

• La existència del marcat CE pròpiament dit. 
• La existència de la documentació addicional que procedeixi. 

 
1. Comprovació de la obligatorietat del marcat CE 
 
Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo i Comercio”, entrant en 
“Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas ” i, per últim, en “Productes de construcció” 
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcit/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 
 
En la taula a la que es fa referència al final de la present nota (i que s’anirà actualitzant en funció de la publicació del BOE) 
es resumeixen les diferents famílies de productes de construcció, agrupades per capítols, afectades pel sistema de marcat 
CE, incloent: 
 

• La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE. 
• La data d’aplicació voluntària del marcat CE i inici del termini de coexistència amb la norma nacional 

corresponent (FAV). 
• La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma nacional corresponent i exigir el 

marcat CE al producte (FEM). Durant el termini de coexistència els fabricants poden aplicar segons ells creguin 
convenient la reglamentació nacional existent o la de la nova redacció sorgida. 

• El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per un mateix producte en 
funció de l’ús a que es destini, havent-se de consultar en aquest cas la norma EN o Guia DITE corresponent (SEC). 

• La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE). 
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2. El marcat CE 
 
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació complementària. 
 
El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

1. En el producte pròpiament dit. 
2. En una etiqueta adherida al mateix. 
3. En el seu envàs o embalatge. 
4. En la documentació comercial que s’adjunta. 

 
Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de tenir una dimensió vertical 
apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres). 

 
El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, deuen estar situades, en una de les quatre possibles localitzacions, 
una sèrie d’inscripcions complementàries (el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i 
Guies DITE per a cada família de productes) entre les que s’inclouen: 
 

• El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi). 
• El nom comercial o la marca distintiva del fabricant. 
• L’adreça del fabricant. 
• El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica. 
• Les dues darreres xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte. 
• El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix) 
• El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per vàries els números de totes elles). 
• La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada. 
• Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les especificacions 

tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-se en el DITE corresponent, per la qual cosa 
s’ha d’incloure el número de DITE del producte en las inscripcions complementàries) 

 
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra, color o composició 
especial havent d’incloure, únicament, les característiques ressenyades anteriorment pel símbol. 

 
Dins de les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres NPD (no performance 
determined) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit. 
 
La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no te requisits legals per a una 
determinada característica i el fabricant no vol facilitar el valor d’aquesta característica. 
 
En el cas de producte via DITE és important comprovar, no només la existència del DITE pel producte, sinó el seu termini de 
validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del DITE i la avaluació de conformitat associada. 
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3. La documentació addicional 
 
A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una documentació addicional 
presentada, al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al producte li siguin aplicables altres directives, la informació 
que acompanya al marcat CE ha de registrar clarament les directives que li han estat aplicades. 
 
Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat assignat al producte i pot consistir en un o varis dels 
següents tipus d’escrits: 
 

• Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per tots els productes sigui quin sigui el 
sistema d’avaluació assignat. 

• Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari pels productes amb sistema 
d’avaluació 3. 

• Certificat de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme d’inspecció notificat, necessari 
pels productes amb sistema d’avaluació 2 i 2+. 

• Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació notificat, necessari pels productes 
amb sistema d’avaluació 1 i 1+. 

 
Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop que s’hagi exhaurit el termini de 
coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE no eximeix de la comprovació d’aquelles 
especificacions tècniques que estiguin contemplades en la normativa vigent mentre no es produeixi la seva anul·lació 
expressa. 
 
 
PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUÈ NO ELS HI ÉS EXIGIBLE EL SISTEMA DE “MARCAT CE” 
 
A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de construcció als que no els hi és 
exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara UNE-EN o Guia DITE per aquest producte com, existint aquestes, 
per estar dins del termini de coexistència). 
 
En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del RD1630/92, podent-se presentar 
tres casos en funció del país de procedència del producte: 
 

1. Productes nacionals. 
2. Productes d’altre estat de la Unió Europea. 
3. Productes extracomunitaris. 

 
1. Productes nacionals 
 
D’acord amb l’Art.9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. El compliment de les 
especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar mitjançant: 
 

a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen com obligatòries en els 
Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres d’homologació, etc., emeses principalment pels Ministeris 
de Foment i de Ciència i Tecnologia.  

b) L’acreditació del seu compliment exigint la documentació que pugui garantir la seva observància. 
c) Donar l’ordre de realització dels assaigs i proves precises en cas que la documentació aportada no ens hagi estat  

facilitada o no existeixi.  
 
A més a més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual que es defineixin en els plecs 
de prescripcions tècniques del projecte en qüestió. 
 
2. Productes que provenen d’un país comunitari 
 
En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició expressa i individualitzada) seran considerats per 
la Administració de l’Estat conformes amb les disposicions espanyoles vigents si: 
 

• Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a Espanya. 
• Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un organisme autoritzat en l'Estat 

membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat comunicat per aquest d’acord als procediments establerts en 
la Directiva de Productes de la Construcció. 

 
Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a traves de la Direcció General competent mitjançant l’emissió, per 
a cada producte, del corresponent document, que serà publicat al BOE. No s’ha d’acceptar el producte si no compleix 
aquest requisit i es pot remetre el producte al procediment descrit en el punt 1. 
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3. Productes que provenen de un país extracomunitari 
 
L’Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i utilitzar-se dins el territori 
espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les especificacions tècniques europees corresponents disposis un altre 
cosa; és a dir, el procediment analitzat en el punt 1.  
 
Documents acreditatius 
 
Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques més notables) que es poden 
rebre al sol·licitar l’acreditació del compliment de les especificacions tècniques del producte en qüestió. 
 
La validesa,  la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada en les fitxes específiques de cada 
producte. 
 

• Marca / Certificat de conformitat a Norma: 
- És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l’Empresa Nacional d’Acreditació 

(ENAC) que afirma que el producte satisfà una(es) determinada(es) Norma(es) que li són d’aplicació. 
- Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua mitjançant un procés de 

concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen assaigs del producte en fàbrica i en el mercat) a 
través dels Comitès Tècnics de Certificació (CTC) del corresponent organisme de certificació (AENOR, 
ECA, LGAI...) 

- Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la marca tenen una data de 
concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada. 

 
• Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT): 

- Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden ser acreditats per aquest 
tipus de document, on la seva concessió es basa en el comportament favorable del producte per la 
utilització prevista en front als requisits essencials descrivint-se, no només les condicions del material, sinó 
les de posada en obra i conservació.  

- Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les característiques tècniques del 
producte. 

- A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, es el “Instituto de Ciencias de la 
Construcció Eduardo Torroja” (IETcc) havent-se de, com en el cas anterior, comprovar la data de validesa 
del DIT. 

 
• Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR) 

- Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i de tipus) emès pel Ministeri 
de Ciència i Tecnologia o un organisme de Control, i publicat en el BOE, en el que es certifica que el 
producte compleix amb les especificacions tècniques de caràcter obligatori contingudes en les 
disposicions corresponents. 

- En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat, mitjançant Ordre 
Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR equival al CCRR. 

 
• Autoritzacions d’ús dels forjats: 

- Són obligatòries pels fabricants que pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals de formigó armat o 
presentat, i biguetes o elements resistents armats o pretensats de formigó, o de ceràmica i formigó que 
s’utilitzin per la fabricació d’elements resistents per a pisos i cobertes per la edificació. 

- Són concedides per la “Dirección General de Arquitectura i Política de Vivienda (DGAPV) del Ministerio de 
la Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial publicada en el BOE. 

- El termini de validesa de la autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per terminis iguals a sol·licitud 
del peticionari. 

 
• Segell INCE 

- És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la Vivienda”, mitjançant Ordre 
Ministerial, que no suposa, per sí mateix, l’acreditació de les especificacions tècniques exigibles. 

- Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte compleix les 
corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell INCE relatives a la matèria primera de 
fabricació, els mitjans de fabricació i el Control així com la qualitat estadística de la producció.  

- La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis iguals, tantes vegades com ho 
sol·liciti el peticionari, podent-se cancel·lar el dret de l’ús del Segell INCE quan es comprovi 
l’incompliment de les condicions que, en el seu cas, van servir per a la seva concessió. 

 
• Segell INCE / Marca AENOR 

- És un distintiu creat per integrar en la estructura de certificació d’AENOR aquells productes que ostentaven 
el Segell INCE i que, a més a més, són objecte de Norma UNE. 

- Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o CTC d’AENOR (entitats que 
tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix contingut en els seus reglaments tècnics pera 
la concessió i enretirada). 

- Als efectes de Control de recepció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca / Certificat de conformitat a 
Norma. 
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• Certificats d’assaig 
- Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que una mostra determinada 

d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest  document no és, per tant, indicatiu referent 
a la qualitat posterior del producte ja que la producció total no es controla i, per tant, cal mostrar-se 
cautelós en front a la seva admissió. 

- En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que aquests Laboratoris han de 
justificar la seva capacitat amb la corresponent acreditació oficial atorgada per la Comunitat Autònoma 
corresponent. Aquesta acreditació és requisit imprescindible per que els assaigs i proves que es redactin 
siguin vàlids, en el cas que la normativa corresponent exigeixi que es tracti de laboratoris acreditats. 

- En la resta dels casos, en què  la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació oficial del laboratori, 
l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del tècnic, recordant que pot servir de 
referència la relació d’aquests i les seves àrees d’acreditació que elabora i comprova ENAC 

- En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de comprovar que les 
especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig aportat són les exigides per les disposicions 
vigents i que s’acredita el seu compliment.  

- Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador assegurant que el material 
lliurat es correspon amb el del certificat aportat. 

 
• Certificat del fabricant 

- Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una sèrie 
d’especificacions tècniques. 

- Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels descrits en l’apartat anterior; 
en aquest cas seran valides les citades recomanacions. 

- Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tenir-la a efectes de responsabilitat 
legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema. 

 
• Altres distintius i marques de qualitat voluntaris 

- Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per organismes públics o privats, 
que (com el segell INCE) no suposen, per si mateixos, l’acreditació de les especificacions tècniques 
obligatòries. 

- Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment (regulats per la OM 
12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de conformitat CIETAN per biguetes de 
formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS per pel·lícula anòdica sobre alumini i la Marca de qualitat 
QUALICOAT per revestiment d’alumini. 

- Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques com, per exemple les 
marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
Informació suplementària 
 

• La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per la Empresa Nacional 
d’Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina WEB: www.enac.es. 

• Les característiques dels DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats documents, concedits per l’IETcc, es 
poden consultar en la següent pàgina web: www.ietcc.csic.es/apoio.html 

• Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR.....) poden consultar-se en www.miviv.es, en “Normativa”.  
• La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-se en les seves pàgines 

web www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 
 
 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
 

1. CIMENTS 
 

Instrucció per la recepció de ciments (RC-03) 
Aprovada pel Reial Decret 1797/2003, de 26 de desembre (BOE 16/01/2004). 
Deroga la anterior Instrucció RC-97, incorporant la obligació de estar en possessió del marcat «CE» pels ciments 
comuns i actualitzant la normativa tècnica amb les novetats introduïdes durant el termini de vigència de la 
mateixa. 
 
Fase de recepció de materials de construcció 
• Articles 8, 9 i 10. Subministrament i emmagatzematge 
• Article 11. Control de recepció 

 
Ciments comuns 
Obligatorietat del marcat CE per aquest material (UNE-EN 197-1), aprovada per Resolució d’1 deFebrer de 2005 
(BOE 19/02/2005). 

 
Ciments especials 
Obligatorietat del marcat CE pels ciments especials amb molt baix calor de hidratació (UNE-EN 14216) i ciments 
d’alt forn de baixa resistència inicial (UNE- EN 197- 4), aprovades per Resolució d’1 deFebrer de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Ciments de ram de paleta 
Obligatorietat del marcat CE pels ciments  de ram de paleta (UNE- EN 413-1, aprovada per Resolució d’1 de Febrer 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 
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2. GUIXOS I ESCAIOLES 
 

Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de construcció (RY-85) 
Aprovat per Ordre Ministerial de 31 de maig de 1985 (BOE 10/06/1985).  
 
Fase de recepció de materials de construcció 
• Article 5. Envàs i identificació 
• Article 6. Control i recepció 

 
 

3. MAONS CERÀMICS 
 

Plec general de condicions per a la recepció de maons ceràmics en les obres de construcció (RL-88) 
Aprovat per Ordre Ministerial de 27 de juliol de 1988 (BOE 03/08/1988). 
 
Fase de recepció de materials de construcció 
• Article 5. Subministrament i identificació 
• Article 6. Control i recepció 
• Article 7. Mètodes d’assaig 

 
 

4. BLOCS DE FORMIGÓ 
 

Plec de prescripcions tècniques generales per a la recepció de blocs de formigó en les obres de construcció (RB-
90) 
Aprovat per Ordre Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11/07/1990). 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
• Articulo 5. Subministrament i identificació 
• Article 6. Recepció 
 
 

5. XARXA DE SANEJAMENT 
 

Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en sistemes de drenatge 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13252), aprovada per Ordre de 29 de novembre de 
2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantes elevadores d’aigües residuals per edificis i instal·lacions. (Kits i vàlvules de retenció per a instal·lacions que 
contenen matèries fecals i no fecals. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 12050), aprovada per Ordre de 29 de novembre de 
2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i cambres d’inspecció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 588-2), aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 
2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge (de cautxú vulcanitzat, 
d’elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat). 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4) aprovada per Resolució de 16 de 
gener de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canals de drenatge per a zones de circulació per a vehicles i vianants  
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1433), aprovada per Resolució de 12 de juny de 
2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Potes per a pous de registre encastats 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13101), aprovada per Resolució de 10 d’octubre de 
2003 (BOE 31/10/2003). 
 
 
Vàlvules d’admissió d’aire per a sistemes de drenatge 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12380), aprovada per Resolució de 10 d’octubre de 
2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra d’acer 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1916), aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 
(BOE 28/04/2003). 

 
Pous de registre i cambres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibres d’acer. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1917), aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 
(BOE 28/04/2003). 

 



0550 GUARDERIA LES PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Pàgina 8/18 

Petites instal·lacions de depuració d’aigües residuals per a poblacions de fins 50 habitants equivalents. Foses 
sèptiques. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 12566-1), aprovada per Resolució d’1 defebrer de 
2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Escales fixes per a Pous de registre. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 14396), aprovada per Resolució d’1 defebrer de 
2005 (BOE 19/02/2005). 

 
 

6. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 
 

Sistemes i Kits d’encofrat perdut no portant de blocs foradats, pannells de materials aïllants o a vegades de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (Guia DITE Nº 009), aprovada per Resolució de 26 de 
novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en moviments de terres, fonamentacions i estructures de 
construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13251), aprovada per Ordre de 29 de novembre de 
2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Ancoratges metàl·lics per a formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, aprovats per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 
19/12/2002) i Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Ancoratges metàl·lics per a formigó. Guia DITE Nº 001–1 ,2, 3 i 4. 
• Ancoratges metàl·lics per a formigó. Ancoratges químics. Guia DITE Nº 001-5. 

 
Recolzaments estructurals 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , aprovada per Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
• Recolzaments de PTFE cilíndrics i esfèrics. UNE-EN 1337-7. 
• Recolzaments de rodet. UNE-EN 1337- 4. 
• Recolzaments oscil·lants. UNE-EN 1337-6. 

 
Additius per a formigons i pastes 
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 i Resolució 
de 9 de novembre de 2005 (BOE 30/05/2002 i 01/12/2005). 
• Additius per a formigons i pastes. UNE-EN 934-2 
• Additius per a formigons i pastes. Additius per a pastes per a cables de pretensat. UNE-EN 934-4 

 
 
 
Lligants de soleres contínues de magnesita. Magnesita càustica i de clorur de magnesi 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 14016-1), aprovada per Resolució d’1 defebrer de 
2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Àrids per a formigons, morters i lletades 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 de gener de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
• Àrids per a formigó. UNE-EN 12620. 
• Àrids lleugers per a formigons, morters i lletades. UNE-EN 13055-1. 
• Àrids per a morters. UNE-EN 13139. 

 
Bigues i pilars compostos a base de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 013; aprovada per Resolució 
de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Kits de posttensat compost a base de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE EN 523), aprovada per Resolució de 26 de novembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Beines de fleixos d’acer per a tendons de pretensat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , d’acord amb la Guia DITE nº 011; aprovada per Resolució 
de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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7. RAM DE PALETA 
 

Cales per a la construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 459-1), aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 
2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Pannells de guix 
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 (BOE 
30/05/2002) i Resolució de 9 de Novembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
• Pannells de guix. UNE-EN 12859. 
• Adhesius a base de guix per a Pannells de guix. UNE-EN 12860. 
 
Xemeneies 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13502), aprovada per Resolució de 14 d’abril de 
2003 (BOE 28/04/2003), Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) i Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
• Terminals dels conductes de fums argilosos / ceràmics. UNE-EN 13502. 
• Conductes de fums d’argila cuita. UNE -EN 1457. 
• Components. Elements de paret exterior de formigó. UNE- EN 12446 
• Components. Parets interiors de formigó. UNE- EN 1857 
• Components. Conductes de fum de blocs de formigó. UNE-EN 1858 
• Requisits per a Xemeneies metàl·liques. UNE-EN 1856-1 

 
Kits d’envans interiors (sense capacitat portant) 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 003; aprovada per Resolució 
de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Especificacions d’elements auxiliars per a fàbriques d’obra 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
• Tirants, fleixos de tensió, abraçadores i escaires. UNE-EN 845-1. 
• Llindes. UNE-EN 845-2. 
• Reforç de junt horitzontal de malla d’acer. UNE- EN 845-3. 

 
Especificacions per a morters de ram de paleta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
• Morters per a arrebossats i lliscats. UNE-EN 998-1. 
• Morters per a ram de paleta. UNE-EN 998-2. 
 
 
 

8. AILLAMENTS TÈRMICS 
 

Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en la edificació 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 12 de juny de 2003 (BOE 
11/07/2003) i modificació per Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE19/02/2005). 
• Productes manufacturats de llana mineral (MW). UNE-EN 13162 
• Productes manufacturats de poliestiré expandit (EPS). UNE-EN 13163 
• Productes manufacturats de poliestiré extruït (XPS). UNE-EN 13164 
• Productes manufacturats de escuma rígida de poliuretà (PUR). UNE-EN 13165 
• Productes manufacturats de escuma fenòlica (PF). UNE-EN 13166 
• Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG). UNE-EN 13167 
• Productes manufacturats de llana de fusta (WW). UNE-EN 13168 
• Productes manufacturats de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
• Productes manufacturats de suro expandit (ICB). UNE-EN 13170 
• Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemes i kits compostos per l’aïllament tèrmic exterior amb arrebossat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 004; aprovada per Resolució 
de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Ancoratges de plàstic per a fixació de Sistemes i kits compostos per a el aïllament tèrmic exterior amb arrebossat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , d’acord amb la Guia DITE nº 01; aprovada per Resolució de 
26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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9. IMPERMEABILITZACIONS 
 

Sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 005; aprovada per Resolució 
de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades  mecànicament 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 006; aprovada per Resolució 
de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
 

10. REVESTIMIENTS 
 

Materials de pedra natural per a ús com paviment 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 
• Rajoles. UNE-EN 1341 
• Llambordí. UNE-EN 1342 
• Vorades (Bordillos). UNE-EN 1343 

 
Llambordins d’argila cuita 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1344) aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 
(BOE 28/04/2003). 

 
Adhesius per a rajoles ceràmiques 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12004) aprovada per Resolució de 16 de gener (BOE 
06/02/2003). 
 
 
Llambordins de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1338) aprovada per Resolució de 14 de gener de 
2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Rajoles prefabricades de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1339) aprovada per Resolució de 14 de gener de 
2004 (BOE 11/02/2004). 
 
 
Materials per a soleres continues i soleres. Pastes autonivellants 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13813) aprovada per Resolució de 14 d’abril de 
2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Sostres penjats 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13964) aprovada per Resolució d’1 defebrer de 
2004 (BOE 19/02/2004). 

 
Rajoles ceràmiques 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14411) aprovada per Resolució d’1 de febrer de 
2004 (BOE 19/02/2004). 

 
 

11. FUSTERIA, MANYERIA I VIDRIERIA 
 

Dispositius per a sortides d’emergència 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 (BOE 
30/05/2002). 
• Dispositius d’emergència accionats per una manilla o un polsador per a sortides de socors. UNE-EN 179 
• Dispositius antipànic per a sortides de emergència activats per una barra horitzontal. UNE-EN 1125 

 
Ferramentes per a la edificació 
Obligatorietat del marcat CE per als  productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) i ampliat en Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
• Dispositius de tanca controlada de portes. UNE-EN 1154. 
• Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. UNE-EN 

1155. 
• Dispositius de coordinació de portes. UNE-EN 1158. 
• Frontisses d’un sol eix. UNE-EN 1935. 
• Panys i pestells. UNE -EN 12209. 

 
Taulers derivats de la fusta per a la seva utilització en la construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13986) aprovada per Resolució de 14 d’abril de 
2003 (BOE 28/04/2003). 
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Sistemes d’envidrament segellant estructural 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
• Vidre. Guia DITE nº 002-1 
• Alumini. Guia DITE nº 002-2 
• Perfils amb trencament de pont tèrmic. Guia DITE nº 002-3 

 
 
 
Portes industrials, comercials, de garatge i portons 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13241-1) aprovada per Resolució de 28 de juny de 
2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Tendals 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13561) aprovada per Resolució d’1 de febrer de 
2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Façanes lleugeres 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13830) aprovada per Resolució d’1 defebrer de 
2005 (BOE 19/02/2005). 

 
 
 

12. PREFABRICATS 
 

Productes prefabricats de formigó. Elements per a tanques 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 (BOE 
30/05/2002) i ampliades per Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005) 
• Elements per a tanques. UNE-EN 12839. 
• Mastelers (mastiles) i pals (postes). UNE-EN 12843. 
 
Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers d’estructura oberta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1520), aprovada per Resolució de 28 de juny de 
2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 007; aprovada per Resolució 
de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Escales prefabricades (kits) 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 008; aprovada per Resolució 
de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de troncs 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 012; aprovada per Resolució 
de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Vores (Bordillos) prefabricats de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 1340), aprovada per Resolució de 28 de juny de 
2004 (BOE 16/07/2004) 

 
 

13. INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA  I APARELLS SANITARIS 
 

Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge (de cautxú vulcanitzat, de 
elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat) 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4), aprovada per Resolució de 16 de 
gener de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 
Dispositius antiinundació en edificis 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13564), aprovada per Resolució de 14 d’abril de 
2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Aigüera de cuina 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13310), aprovada per Resolució de 9 de novembre 
de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 
WC i conjunts de WC amb sifó incorporat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 997), aprovada per Resolució d’1 de febrer de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
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14. INSTAL·LACIONS ELÉCTRIQUES 
 

Columnes i bàculs d’enllumenat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 10 d’octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003) i ampliada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) 
• Acer. UNE-EN 40- 5. 
• Alumini. UNE-EN 40-6 
• Barreja de polímers compostos reforçats amb fibra. UNE-EN 40-7 
 
 

15. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Juntes elastomèriques emprades en tubs i accessoris per a transport de gasos i fluids hidrocarbonats 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 682) aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 
2002 (BOE 31/10/2002) 

 
Sistemes de detecció de fuites 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 682) aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 
(BOE 16/07/2004) 
 
 

16. INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ 
 

Sistemes de control de fums i calor 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
• Airejadors naturals d’extracció de fums i calor. UNE-EN12101- 2. 
• Airejadors extractors de fums i calor. UNE-ENE-12101-3. 

 
Pannells radiants muntats en el sostre alimentats amb aigua a una temperatura inferior a 120ºC 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 14037-1) aprovada per Resolució de 28 de juny de 
2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Radiadors i convectors 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 442-1) aprovada per Resolució d’1 de febrer de 
2005 (BOE 19/02/2005) 

 
17. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

Instal·lacions fixes d’extinció d’incendis. Sistemes equipats amb mànegues. 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002). 
• Boques d’incendi equipades amb manegues semirígides. UNE-EN 671-1 
• Boques d’incendi equipades amb manegues planes. UNE-EN 671-2 

 
Sistemes fixes d’extinció d’incendis. Components per a Sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002), ampliada per Resolució de 28 de Juny de 2004 (BOE16/07/2004) i modificada per Resolució de 9 de 
Novembre de 2005(BOE 01/12/2005). 
• Vàlvules direccionals de alta i baixa pressió i els seus actuadors per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-5. 
• Dispositius no elèctrics d’avortament per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-6 
• Difusors per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-7 
• Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. UNE-EN 12094-13 
• Requisits i mètodes d’assaig pel Dispositius manuals d’inici i aturada. UNE-EN-12094-3. 
• Requisits i mètodes d’assaig per a detectors especials d’incendis. UNEEN-12094-9. 
• Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius de passatge. UNE-EN-12094- 11. 
• Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius pneumàtics d’alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemes d’extinció d’incendis. Sistemes d’extinció per pols 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 12416-1 i 2) aprovada per Resolució de 3 d’octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002) i modificada per Resolució de 9 de Novembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 
Sistemes fixes de lluita contra incendis. Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002), ampliades i modificades per Resolucions del 14 d’abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de juny de juny 
de 2004(BOE 16/07/2004) i 19 de febrer de 2005(BOE 19/02/2005). 
• Ruixados automàtics. UNE-EN 12259-1 
• Conjunts de vàlvula d’alarma de canonada mullada i cambres de retard. UNEEN 12259-2 
• Conjunt de vàlvula d’alarma de canonada seca. UNE-EN 12259-3 
• Alarmes hidropneumàtiques. UNE-EN-12259-4 
• Components per a Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada. Detectors de flux d’aigua. UNE-EN-12259-5 



0550 GUARDERIA LES PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Pàgina 13/18 

 
Sistemes de detecció i alarma d’incendis. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), ampliada per Resolució del 10 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
• Dispositius d’alarma d’incendis - Dispositius acústics. UNE-EN 54-3. 
• Equips de Subministrament d’alimentació. UNE-EN 54-4. 
• Detectors de calor. Detectors puntuals. UNE-EN 54-5. 
• Detectors de fum. Detectors puntuals que funcionen segons el principi de llum difosa, llum tramesa o per 

ionització. UNE-EN-54-7. 
• Detectors de fum. Detectors lineals que utilitzen un feix òptic de llum. UNEEN-54-12. 

 
ELEMENTS COSTRUCTIUS 
 

1. FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT 
 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 
Aprovada per Reial Decret 2661/1998 d’ 11 de desembre. (BOE 13/01/1998)  
 
Fase de projecte 
• Article 4. Documents del Projecte 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
• Article 1.1. Certificació i distintius 
• Article 81. Control dels Components del formigó 
• Article 82. Control de la qualitat del formigó 
• Article 83. Control de la consistència del formigó 
• Article 84. Control de la resistència del formigó 
• Article 85. Control de las especificacions relatives a la durabilitat del formigó 
• Article 86. Assaigs previs del formigó 
• Article 87. Assaigs característics del formigó 
• Article 88. Assaigs de Control del formigó 
• Article 90. Control de la qualitat de l’acer 
• Article 91. Control de Dispositius d’ancoratge i entroncament de les armadures posttesades. 
• Article 92. Control de las beines i accessoris per a armadures de pretesat 
• Article 93. Control dels equips de tesat 
• Article 94. Control dels productes de injecció 
 
Fase d’execució d’elements constructius 
• Article 95. Control de la execució 
• Article 97. Control del tesat de les armadures actives 
• Article 98. Control d’execució de la injecció 
• Article 99. Assaigs d’informació complementària de l’estructura 
 
Fase de Recepció d’elements constructius 
• Article 4.9. Documentació final de l’obra 
 
 

2. FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETENSAT 
 

Instrucció pel projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb elements 
prefabricats. (EFHE) 
Aprovada per Reial Decret 642/2002, de 5 de juliol. (BOE 06/08/2002) 
 
Fase de projecte 
• Article 3.1. Documentació del forjat per a la seva execució 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
• Article 4. Exigències administratives (Autorització d’ús) 
• Article 34. Control de Recepció dels elements resistents i peces de entrebigat 
• Article 35. Control del formigó i armadures col·locades en obra 
 
Fase d’execució d’elements constructius 
• CAPÍTOL V. Condicions generales i disposicions constructives dels forjats 
• CAPÍTOL VI. Execució 
• Article 36. Control de l’ execució 
 
Fase de Recepció d’elements constructius 
• Article 3.2. Documentació final de l’obra 
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3. ESTRUCTURES METÀL.LIQUES 

 
“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero” 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 
• Article 1.1.1. Aplicació de la norma als projectes 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
• Article 2.1.4. Perfils i xapes d’acer laminat. Garantia de les característiques 
• Article 2.1.5. Condicions de Subministrament i Recepció 
• Article 2.2.4. Subministrament de perfils foradats 
• Article 2.2.5. Assaigs de Recepció 
• Article 2.3.4. Subministrament dels perfils i plaques conformades 
• Article 2.3.5. Assaigs de Recepció 
• Article 2.4.6. Reblons d’acer. Característiques garantides 
• Article 2.4.7. Subministrament i Recepció 
• Article 2.5.11. Cargols. Característiques garantides 
• Article 2.5.12. Subministrament i Recepció 

 
Fase d’execució d’elements constructius 
• Article 1.1.2. Aplicació de la norma a l’execució 
• Article 5.1. Unions reblonades i cargolades 
• Article 5.2. Unions soldades 
• Article 5.3. Execució en taller 
• Article 5.4. Muntatge en obra 
• Article 5.5. Toleràncies 
• Article 5.6 Protecció 

 
 

 
 

4. COBERTES AMB MATERIALS BITUMINOSOS 
 

“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS-Salubridad” 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 
• Article 1.2.1. Aplicació de la norma als projectes 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
• Article 1.2.2. Aplicació de la norma als materials impermeabilizants 
• Article 5.1. Control de Recepció dels productes impermeabilizants 
 
Fase d’execució d’elements constructius 
• Article 1.2.3. Aplicació de la norma a la execució de les obres 
• Capítol 4. Execució de les cobertes 
• Article 5.2. Control de la execució 
 
Fase de Recepció d’elements constructius 
• Article 5.2. Control de la execució 

 
 
 

5. MURS RESISTENTS DE FÁBRICA DE MAÓ 
 

“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica” 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
• Article 1.3. Aplicació de la Norma als projectes 
• Article 1.4. Aplicació de la Norma a les obres 
• Article 4.1. Dades del projecte 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
• Article 1.2. Aplicació de la Norma als fabricants 
• Capítol II. Maons 
• Capítol III. Morters 
• Article 6.1. Recepció de materials 
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Fase d’execució d’elements constructius 
• Capítol III. Morters 
• Article 4.4. Condicions pels enllaços de murs 
• Article 4.5. Forjats 
• Article 4.6. Recolzaments 
• Article 4.7. Estabilitat del conjunt 
• Article 4.8. Junts de dilatació 
• Article 4.9. Fonamentació 
• Article 6.2. Execució de morters 
• Article 6.3. Execució de murs 
• Article 6.4. Toleràncies en la execució 
• Article 6.5. Proteccions durant la execució 
• Article 6.6. Traves durant la construcció 
• Article 6.7. Rases 

 
 

6. COMPORTAMENT ENFRONT AL FOC D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 
• Introducció 

 
Fase de Recepció de materials de construcció 
• Justificació del comportament en front el foc d’elements constructius i els materials (veure REIAL DECRET 

312/2005, de 18 de març, pel que s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements 
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència en front al foc). 

 
 
REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels 
elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència en front al foc. 
 
 
 
 
 

7. AÏLLAMENT TÈRMIC 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 
• Secció HE 1 Limitació de Demanda Energètica. 
• Apèndix C Normes de referència. Normes de càlcul. 

 
Fase de Recepció de materials de construcció 
• 4 Productes de construcció 
• Apèndix C Normes de referència. Normes de producte. 

 
Fase de execució d’elements constructius 
• 5 Construcció 
• Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig. 

 
 

8. AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condicions acústicas de los edificios» 
Aprovada per Ordre Ministerial de 29 de setembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase de projecte 
• Article 19. Compliment de la Norma en el Projecte 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
• Article 21. Control de la Recepció de materials 
• Annex 4. Condicions dels materials 

- 4.1. Característiques bàsiques exigibles als materials 
- 4.2. Característiques bàsiques exigibles als materials específicament condicionants acústics 
- 4.3. Característiques bàsiques exigibles a les solucions constructives 
- 4.4. Presentació, mesures i toleràncies 
- 4.5. Garantia de les característiques 
- 4.6. Control, Recepció i assaigs dels materials 
- 4.7. Laboratoris d’assaig 
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Fase de execució d’elements constructius 
• Article 22. Control de la execució 
 
 

9. INSTAL·LACIONS 
 
 
9.1 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

Reglament de instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-93) 
Aprovat per Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de Recepció d’equips i materials 
• Article 2 
• Article 3 
• Article 9 
 
Fase de execució de les instal·lacions 
• Article 10 
 
Fase de Recepció de les instal·lacions 
• Article 18 

 
 

9.2 INSTAL·LACIONS TÉRMIQUES 
 

Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 
Aprovat per Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol (BOE 05/08/1998), i modificat per Reial Decret 1218/2002, de 22 
de novembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de projecte 
• Article 5. Projectes d’edificació de nova planta 
• Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions 
• ITE 07 - DOCUMENTACIÓ 

- ITE 07.1 INSTAL·LACIONS DE NOVA PLANTA 
- ITE 07.2 REFORMES 
- APÉNDIX 07.1 Guia del contingut del projecte 

 
Fase de Recepció d’equips i materials 
• ITE 04 - EQUIPS I MATERIALS 

- ITE 04.1 GENERALITATS 
- ITE 04.2 CANONADES I ACCESORIS 
- ITE 04.3 VÁLVULES 
- ITE 04.4 CONDUCTES I ACCESORIS 
- ITE 04.5 XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS 
- ITE 04.6 MATERIALS AÏLLANTS TÈRMICS 
- ITE 04.7 UNITATS DE TRACTAMENT I UNITATS TERMINALS 
- ITE 04.8 FILTRES PER A AIRE 
- ITE 04.9 CALDERES 
- ITE 04.10 CREMADORS 
- ITE 04.11 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRET 
- ITE 04.12 APARELLS DE REGULACIÓ I CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORS DE CALOR  
 

Fase de execució de les instal·lacions 
• Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions 
• ITE 05 - MONTATGE 

- ITE 05.1 GENERALITATS 
- ITE 05.2 CANONADES, ACCESORIS I VÁLVULES 
- ITE 05.3 CONDUCTES I ACCESSORIS  

 
Fase de Recepció de les instal·lacions 
• Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions 
• ITE 06 - PROBES, POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ 

- ITE 06.1 GENERALITATS 
- ITE 06.2 NETEJA INTERIOR DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ 
- ITE 06.3 COMPROVACIÓ DE LA EXECUCIÓ 
- ITE 06.4 PROBES 
- ITE 06.5 POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ 
- APÉNDIX 06.1 Model del certificat de la instal·lació 
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9.3 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 
 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) 
Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de projecte 
• ITC-BT-04. Documentació i Posada en servei de les instal·lacions 

- Projecte 
- Memòria Tècnica de Disseny (MTD) 

 
Fase de Recepció de equips i materials 
• Article 6. Equips i materials 
• ITC-BT-06. Materials. Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió 
• ITC-BT-07. Cables. Xarxes soterrades per a distribució en baixa tensió 

 
Fase de Recepció de les instal·lacions 
• Article 18. Execució i Posada en servei de les instal·lacions 
• ITC-BT-04. Documentació i posada en servei de les instal·lacions 
• ITC-BT-05. Verificacions i inspeccions 

 
 

9.4 INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials (RIG) 
Aprovat per Reial Decret 1853/1993, de 22 d’octubre. (BOE 24/11/1993) 

 
Fase de projecte 
• Article 4. Normes. 
Fase de Recepció d’equips i materials  
• Article 4. Normes. 
 
Fase de execució de les instal·lacions 
• Article 4. Normes. 

 
Fase de Recepció de les instal·lacions 
• Article 12. Proves prèvies a la posada en servei de les instal·lacions. 
• Article 13. Posada en disposició de servei de la instal·lació. 
• Article 14. Instal·lació, connexió i Posada en marxa dels aparells a gas. 
• ITC MI-IRG-09. Proves pel lliurament de la instal·lació receptora 
• ITC MI-IRG-10. Posada en disposició de servei 
• ITC MI-IRG-11. Instal·lació, connexió i Posada en marxa de aparells a gas 

 
Instrucció sobre documentació i Posada en servei de les instal·lacions receptores de Gasos Combustibles 
Aprovada per Ordre Ministerial de 17 de desembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 

 
Fase de projecte 
• ANNEX A. Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos 

combustibles 
• 2. Instal·lacions de gas que precisen projecte per a la seva execució 

 
Fase de Recepció de les instal·lacions 
• 3. Posada en servei de les instal·lacions receptores de gas que precisen projecte. 
• 4. Posada en servei de les instal·lacions de gas que no precisen projecte per la seva execució. 

 
 

9.5 INSTAL·LACIONS DE FONTANERÍA 
 

Normes Bàsiques per a les Instal·lacions Interiors de Subministrament d’Aigua 
Aprovades per Ordre Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976) 
 
Fase de Recepció d’equips i materials 
• 6.3 Homologació 
 
Fase de Recepció de les instal·lacions 
• 6.1 Inspeccions 
• 6.2 Prova de les instal·lacions 
 
Fase de projecte 
• Annex I. Instal·lacions interiors de Subministrament d’aigua, que necessiten projecte específic. 
 
Fase de Recepció d’equips i materials 
• Article 2. Materials emprats en canonades 
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9.6 INSTAL·LACIONS D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ 
 

Reglament regulador de les infrastructures comuns de telecomunicacions per l’accés als serveis de 
telecomunicació en l’interior dels edificis i de la activitat d’instal·lació d’equips i Sistemes de telecomunicacions 
(RICT). 
Aprovat per Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril. (BOE 14/05/2003) 
Fase de projecte 
• Article 8. Projecte tècnic 

 
Fase de Recepció d’equips i materials 
• Article 10. Equips i materials emprats per a configurar les instal·lacions 
 
Fase de execució de les instal·lacions 
• Article 9. Execució del projecte tècnic 
 
Desenvolupament del Reglament regulador de les infrastructures comuns de telecomunicacions per l’accés als 
serveis de telecomunicació en el interior dels edificis i la activitat de instal·lació d’equips i Sistemes de 
telecomunicacions 
Aprovat per Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de projecte 
• Article 2. Projecte tècnic 
• Disposició addicional primera. Coordinació entre la presentació del Projecte Tècnic Arquitectònic i el 

d’Infrastructura Comú de Telecomunicacions 
 

Fase de execució de les instal·lacions 
• Article 3. Execució del projecte tècnic 

 
 

9.7 INSTAL·LACIÓ D’APARELLS ELEVADORS 
 

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 
Aprovades per Reial Decret 1314/1997 de 1 d’agost. (BOE 30/09/1997) 

 
Fase de Recepció d’equips i materials 
• Article 6. marcat «CE» i declaració «CE» de conformitat 
 
Fase de execució de les instal·lacions 
• Article 6. marcat «CE» i declaració «CE» de conformitat 

 
Fase de Recepció de les instal·lacions 
• ANNEX VI. Control final 

 
 

9.8 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS Salubridad 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 
• Article 3. Condicions de disseny. 
• Apèndix C Normes de referència. 

 
Fase de Recepció de materials de construcció 
• Article 6. Productes de construcció 
• Article 6.2 Normes de referència. Normes de producte. 

 
Fase de execució d’elements constructius 
• Article 5 Construcció i proves 
• Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig. 

 
 
 
Betren, a 20 de Maig de 2009 
 
 
 
 
Lluís MOREU HOSTENCH 
ARQUITECTE 
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0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components 

Sobre l'execució 

Sobre el control de l'obra acabada 

Sobre normativa vigent 

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

SISTEMA ENVOLVENT 
SUBSISTEMA FAÇANES 

2 OBERTURES 

2.1 Fusteries exteriors 

2.1.1 Fusteries de fusta 

2.1.2Fusteriesmetal·liques 

2.2 Envidrament 

2.2.1 Vidres plans 

SUBSISTEMA SOLERES 

SUBSISTEMA DEFENSES 

1 REIXES 

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 

1 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 

1.1 Rígids, semirígids i flexibles 

1.2 Granulars o pulverulents i pastosos 

 
 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

SUBSISTEMA PARTICIONS 

1 ENVANS 

1.1 Envans de ceràmica 

 

2 FUSTERIES INTERIORS 

2.1 Portes de fusta 

2.2 Portes tallafocs 

SUBSISTEMA PAVIMENTS  

1 FLEXIBLES 

2 PER PECES 

2.1 Petris 

2.2 Ceràmics 

3.3 Fustes 

SUBSISTEMA CEL RAS  

SUBSISTEMA REVESTIMENTS  

1 ALICATATS 

2 ENGUIXATS 

3 PINTATS 
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SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 

SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL  

1 CALEFACCIÓ 

1.1 Generació 

2 VENTILACIÓ 

3 IL.LUMINACIÓ 

4.1 Interior 

4.2 Emergència 
 
SUBSISTEMA SUMINISTRES  
 1 AIGUA 

1.1 Connexió a xarxa 

1.2 Instal·lació interior 

4.2 Instal·lació tràfec de gasoil 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ  

1 LIQUIDS 

1.1 Connexió a xarxa 

1.2 Recollida d'aigües grises, negres i pluvials 

1.3 Depuració 

SUBSISTEMA SEGURETAT  

1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

2 PROTECCIÓ AL LLAMP 

3 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ 

SUBSISTEMA CONNEXIONS  

1 ELECTRICITAT 

1.1 Connexió a xarxa 

1.2 Instal·lació comunitaria i interior 

1.3 Posta a terra 

2 TELECOMUNICACIONS 

2.1 Antenes 

2.2 Telecomunicació per cable 

2.3 Telefonia 

 
 

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 

1 APARELLS SANITARIS 

 



0550 GUARDERIA LES PLEC DE CONDICIONS CTE 

Pàgina 3/46 

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. 
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 
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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. 
 
En el cas de que hi hagi epecificacions que no estiguin expressament redactades en el present document, es compliran les 
especificacions que es detallen en el document redactat per l’institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) 
“Plecs de Condicions Tècniques adaptades al CTE”. 
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SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA FAÇANES   
2 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. 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. RD.314/2006. 
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. 
  
2.1 Fusteries exteriors  
 
2.1.1 Fusteries de fusta  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, d’esquadres de fusta, amb tots els seus mecanismes, col·locades 
directament sobre l’obra o bé fixades amb bastiment de base. No comprèn l’envidrament. 
  
Components 
Bastiment de base, si s’escau, amb perfils tubulars conformats en fred d’acer galvanitzat o de fusta, travat a l'obra per mitjà 
d'ancoratges galvanitzats, esquadries de fusta de pes específic >= a 450kg/m3 i humitat <=15%, ribets de fusta quan 
disposin d’envidrament, protecció exterior de pintura, lacat o vernís, accessoris i ferramentes, junts perimetrals. 
Característiques tècniques mínimes 
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. 
Aniran protegides exteriorment amb pintures o vernissos.  
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments 
reglamentaris: Assajos, distintius i marcatges CEE. Les esquadries no presentaran guerxaments, fongs ni abonyegaments, i els 
eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb macles  rígides, formant angles rectes. Els canals de recollida d’aigua de 
condensació dels escopidors tindran les dimensions adequades, amb un mínim de 3 orificis per m. de desguàs. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes, no estaran en contacte amb el 
terreny. Es protegiran contra els agents biotics i abiotics segons CTE DB SE-M punt 3.2. 
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 cal de les juntes 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.  
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. 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 ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges 
galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. Els ribets i els junts de materials tous han de ser 
nets i han de quedar lliures. Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm.  
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 la col.locació de l’envidrament.  
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Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat, incloent-hi en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements 
de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els envidraments. S’haurà d’especificar si s’inclouen els bastiments de 
base, les pintures i els vernissos. 
ut els elements singulars d’ebenisteria, completament acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
2.1.2 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 
Bastiment de base, si s’escau, amb perfils tubulars conformats en fred d’acer galvanitzat o de fusta, travat a l'obra per mitjà 
d'ancoratges galvanitzats. 
Perfils d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred, o d’acer inoxidable. 
Perfils i xapes d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.  
Ribets quan disposin d’envidrament. 
Accessoris i ferramentes, 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, amb un mínim de 3 
orificis per m. de desguàs. Les 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 serà 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 cal de les juntes 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 a la col·locació de l’envidrament. Per a 
comprovar l’estanquitat , es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb la resta 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 a 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. 
  
2.2  Envidrament  
 
2.2.1 Vidres plans  
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles, fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats, que 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.  
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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 pulida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats 
el  vidre pot ser: Vidre incolor: transparent, de cares completament paral·leles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat 
superficialment per una cara amb òxids metàl·lics i metalls nobles, 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 d'almenys: 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 espessor, 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 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 pròxim 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. 
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Segellat. Per a 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 <11mm, amplària de galze amb tolerància de ± 
1.0 a ± 2,0mm, i franquícia lateral amb tolerància de ± 0,5mm;Vidre amb cambra d’aire de gruix 14 a 79mm, amplària de 
galze amb tolerància de ± 2,0 a ± 8,5mm, i franquícia lateral amb tolerància de ± 0,5mm, en funció del seu gruix; Vidre de 
protecció al foc o vidre laminar: 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 l'espessor 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 l'espessor 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 
espessor, 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 l'espessor 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 espessor, 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 no menys 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, 
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 inmediatament 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 a un enrajolat. 
Capa resistent composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb espessor 
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 base per a un enrajolat. S'utilitza per a base 
d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús per al 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 
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; 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 emprades.  
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. Sellador de juntes de retracció: serà de material elàstic. Farciment 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, tubs drenants. 
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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 la seva segregació durant la seva posada en obra i per a aconseguir el grau de 
compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures necessàries per a 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 a 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 en la 
DT 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 6m. 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'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 fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
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 calorós i sec, 7 dies en temps humit. El 
paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Drenatge. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2. 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 aquest 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. 
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 igual o major 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. 
Espessor 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: 
l'espessor 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 espessors 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 segons les especificacions de la DT, 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%. 
  
SUBSISTEMA DEFENSES  

1 REIXES  

Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció física de 
finestres, balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes. 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 
materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
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Bastidor. Entrepilastra. Sistema d'ancoratge. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor: element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als 
ancoratges. 
Entrepilastra: conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres. 
Sistema d'ancoratge: encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc. 
Control i acceptació 
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. Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes. Tubs d'acer galvanitzat. Perfils d'alumini 
anoditzat. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc.). Si són ampits de fàbrica l'espessor mínim no serà inferior a 15 
cm. Els buits en la fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran 
de portar una protecció anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí. 
S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom 
i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la DT. S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant 
l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament aplomada. L’ancoratge al mur serà estable i resistent, 
quedant estanc, no originant penetració d’aigua. 
  
Control i acceptació 
2 comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, 
comprovació de la fixació (ancoratge) segons especificacions de la DT. 
  
Amidament i abonament 
ut de reixa totalment acabada i col·locada. 
  
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
1 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, fred i/o sorolls. Aquests materials 
poden ser rígids, semirígids i flexibles o granulars, pulverulents i pastosos. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, DB HE1, DB HR. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica. RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84  
  
1.1 Rígids, semirígids i flexibles  
  
Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines de algun altre material), camises 
aïllants, aïllants semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb 
material industrial, poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius 
tèrmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. 
L'aïllament tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. 
Les vàlvules, argolles i accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai 
suficient perquè al llevar-los es puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit 
amb ranures en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o 
llana de roca, de suro aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els 
poliestirens, llanes de vidre  i suro aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb 
morter i pasta de guix.  Les de poliuretà, llanes de vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. I només les 
plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests 
mitjançant volanderes de plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a 
l'interior. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o 
Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 
exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o 
assajos. Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix 
espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant 
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les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent.. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² 
de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense 
defectes. El suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents 
inferiors a 30 km/h. L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de 
protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una 
exposició solar molt llarga. 
Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc) 
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van 
fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades 
no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan 
l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan 
l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de 
quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar 
segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva 
impermeable al vapor. 
Col·locació de l'element 
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries 
estranyes (pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que 
les ranures per a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de 
quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir 
grumolls ni parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha 
de fer desprès de 24 h, com a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera 
capa d'adhesiu, col·locació de la malla a pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de 
cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles 
d'obertures, etc.), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben 
adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i 
planor: ± 3 mm/2 mm. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o 
protecció de l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi ferm i ho faci durador. Haurà de comprovar-se la correcta 
col·locació de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les 
especificacions de la D.T. o de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 
 
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries. 
ml de camises aïllants.  
 
1.2 Granulars o pulverulents i pastosos  
 
Components 
Aïllaments granulars o pulverulents ( argila expandida, perlita expandida) i pastosos que es conformen en obra, adaptant 
aquest aspecte en primer lloc per passar posteriorment a tenir les característiques de rígid o semirígid (espuma de poliuretà 
feta in situ, espumes elastomèriques, formigons cel·lulars) 
Fixacions. Material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions ( feix d’alumini, 
perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre. Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de 
cambres o projectat, amb materials sense forma especifica (granulats, escumes, formigons o morters). 
Col·locats en solera. Inclosa la formació de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i acabat remolinat, amb morter de perlita i 
ciment; morter de vermiculita i ciment; formigó cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida abocada en sec. 
Col·locats en revestiment de paraments de 2 a 4 cm de gruix amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter de 
perlita i (ciment o escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat. 
Col·locat projectat d'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà. 
Col·locat en reblert de cambres de 4 a 10 cm de gruix amb perlita i vermiculita expandides; grànols de poliestirè expandit o 
de suro; flocs de fibra de vidre; o escuma d'urea formol. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o 
Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 
exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o 
assajos. Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix 
espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant 
les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent.. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² 
de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Per al 
morter la temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. Per aïllaments projectats s'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i 
amb una humitat ambiental inferior al 80%. Haurien de quedar garantides la continuïtat de l'aïllament i l'absència de ponts 
tèrmics i/o acústics, per a això s'utilitzaran les juntes i se seguiran les instruccions del fabricant o especificacions de projecte. 
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Fases d’execució 
 
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. 
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. 
 
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. Així mateix, 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 distància no major de 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 l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades. Si 
la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el que estigui recentment construït. 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 cinc i quaranta graus centígrads (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 2 cm 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.  
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Les llindes de buits superiors a 100 cm, es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb 
qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm 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 24 h d'haver fet la 
paret.. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h 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; Planeïtat 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 400 m²  de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en 
cada un dels capítols següents: Replanteig, protecció de la fàbrica, 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 1 m².  

3 FUSTERIES INTERIORS 

Ténen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents 
dependències. També inclou el tancament d’armaris empotrats.   

3.1 Portes de fusta  
  
Normes d’aplicació 
Condicions acústiques, compliment de NBE-CA-88. 
  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic >= a 450kg/m3 i humitat <=15%.  
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc. 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments 
reglamentaris: Assaigs, distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges 
rígids, formant angles rectes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat 
mecànicament.  
Fases d’execució  
Presentació de la porta 
Col·locació de la ferramenta 
Fixació definitiva  
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. 
Posició de la ferramenta: ± 2 mm. Portes: Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el 
paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >=3. Portes d’armari: Fixacions entre la fulla 
inferior i el bastiment: <=3. Fixacions entre la fulla superior i el bastiment: <=2. Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 
0,2 cm 
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla 
que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
  
Amidament i Abonament  
m² de llum d’obra d’element col·locat, incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements de 
connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra 
segons especificacions de la D.F. 
  
3.2 Portes tallafocs  
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Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions d’integritat i aïllament tèrmic.  
Portes de fulles batents amb eix de gir vertical 
Portes de fulles corredisses 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI. 
Classificació dels productes de la construcció i els elements constructius en funció de les seves propietats de reacció  i de 
resistència davant del foc. R.D. 312/2005 
Condicions acústiques, compliment de NBE-CA-88. 
UNE. UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificación y características. 
  
Components 
Porta de fusta o metàl·lica  tallafocs amb reblert de material aïllant d’accionament manual o automàtic, Bastiment de base, 
Mecanismes i accessoris. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per evacuació de més de 50persones. 
Per ocupants habituals amb maneta o polsador, i per ocupants no habituals barra antipànic segons s’estableix en normes 
UNE-EN 179:2003 VC1, i 1125:2003 VC1. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Durant el procés de col·locació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecció contra els impactes i uns altres que 
mantinguin l'escairat fins que el bastiment quedi ben travat. Mecanismes i accessoris. S'ha de col·locar sobre els forats i 
osques preparats a les fulles de la porta. El muntatge s'ha de fer de manera que no es produeixi una pèrdua d'aïllament a la 
temperatura al voltant del pany, seguint les instruccions tècniques del fabricant. 
Fases d’execució 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge. Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full. 
Col·locació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: ± 1 mm, aplomat: <= 3 mm (enfora) 
Control i acceptació 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau. Ha 
de quedar fixat a la fulla per mitjà de cargols. 
Portes de fulles batents: El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de més de 50 persones o locals de risc mig i alt)  i 
de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. Alçària de col·locació dels 
mecanismes d'obertura: 1 m (± 50 mm) El bastiment ha de quedar travat al parament amb platines d'ancoratge, 3 a cada 
muntant i al travesser, agafades amb morter. La part inferior ha d'estar encastada un mínim de 3 cm en el paviment. 
Portes de fulles corredisses: Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, o 
inclinades 
amb una pendent cap el punt mitjà de la porta >= 2%, en les d'accionament automàtic, i han de ser netes. Els 
mecanismes de rodament han de ser autolubricants per tal de facilitar el desplaçament de les fulles. Els topalls de recorregut 
de les guies han de permetre l'obertura total de les fulles, sense disminuir l'amplària real de la via d'evacuació. Els perfils 
tallafocs del bastiment han d'estar travats al parament pels tres costats, amb platines d'ancoratge a distàncies <= 60 cm. La 
guia ha de quedar sòlidament fixada al suport i en la posició indicada en el plànol de muntatge. 
  
Amidament i Abonament 
ut amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 FLEXIBLES  
Parament horitzontal col·locat sobre forjat o solera amb materials tèxtils o sintètics. Aquestos paviments es poden col·locar en 
llosetes o en lamines.  
Podem trobar diferents tipus: Paviments de llosetes de suro : peces de suro col·locades amb adhesiu; Paviments de PVC : 
Paviment sintètic en lamines o llosetes col·locat amb adhesiu . Pot ser amb sola d’escuma alveolar, que es un paviment 
format amb lamines de PVC amb base d’escuma alveolar, col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en 
fred amb PVC líquid, o homogeni que es un paviment format amb peces de PVC col·locades amb adhesiu acrílic de 
dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular; Paviments de goma : Paviment sintètic en lamines o llosetes de 
goma col·locat amb adhesiu; Paviments de linòleum i amiant-vinil : Paviment sintètic en lamines o llosetes col·locat amb 
adhesiu; Paviment de moquetes : Revestiment tèxtil de terra amb moqueta de llana o de fibres sintètiques. Es poden 
col·locar amb adhesiu, tensada sobre feltre de suport i amb adhesiu ajustada a un bastiment d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991 
  
Components 
Material de revestiment, sistema de fixació i cantoneres.  
Característiques tècniques mínimes 
Material de revestiment: Moqueta en rotllo o llosetes. Linòleum. PVC en rotllo o llosetes. Amiant-vinil. Goma natural o sintètica 
en rotllo o llosetes. Suro en llosetes. 
Cantoneres: podrà ser de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat en aliatge d'alumini. 
Sistema de fixació: moqueta en llosetes, podran ser autoadhesives. Moqueta en rotllo, podrà anar adherida o tibada per 
adhesió o per llates. Linòleum, PVC o amiant – vinil, tant en llosetes com en rotllo, podran anar adherits al suport. Goma en 
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llosetes o rotllo, podrà anar adherit o rebut amb morter de ciment. En qualsevol cas l'adhesiu podrà ser de resines sintètiques 
amb polímers, resines artificials, bituminosos, ciments - cola. La banda adhesiva en rotllos podrà ser de cinta termoplàstica 
impregnada amb adhesiu per ambdues cares.  
Cantoneres: es col·locarà amb adhesiu i es fixarà de manera que no existeixin celles amb la petjada i que i encavalcaments 
amb la paret. En cas d'ésser de fusta o metàl·lic es col·locarà amb patilles o cargols d'acer protegits contra la corrosió, i en 
cas d'ésser de goma, PVC o metàl·lic, es col·locarà amb adhesiu. 
Control i acceptació 
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. 
Identificació de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar característiques complint CTE DB –SI.  
  
Execució.  
Condicions prèvies 
La superfície del forjat, llosa o solera estarà exempta de greixos, oli o pols. El suport estarà sec, net i amb la planeitat i nivell 
previst Quan sota la capa de morter que serveix de base al revestiment pugui haver humitat, es col·locarà entre aquella i el 
suport una làmina aïllant. En el paviment no hi ha d'haver junts ni peces escantonades, taques ni d'altres defectes 
superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les lamines o peces. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui 
acabat i envidrat. El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 
mm de diàmetre >= 3 kg/mm² (UNE EN ISO 6506/1). La col·locació de les peces s'ha de fer començant pels eixos 
geomètrics que divideixen en ambdós sentits el local en dues parts iguals 
Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar. En els altiplans de 
planta de les escales de zones de públic (persones no familiaritzades amb l'edifici) es disposarà una franja de paviment tàctil 
en l'arrencada dels trams descendents, amb la mateixa amplària que el tram i una profunditat de 800 mm, com a mínim. 
En aquests altiplans no haurà portes ni passadissos d'amplària inferior a 1200 mm situats a menys de 400 mm de distància 
del primer esglaó d'un tram. En general, no es trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la seva col·locació. 
Fases d’execució 
Sintètics. 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. No es col·locaran paviments de moqueta, de linòleum de PVC ni 
d'amiant-vinil en locals humits. Els tres últims tampoc es col·locaran. Si s’han de manejar àlcalis àcids orgànics diluïts, 
dissolvents orgànics aromàtics. No es col·locaran paviments de goma quan hagin de manejar-se àcids inorgànics, orgànics i 
oxidants concentrats, dissolvents aromàtics o clorats, olis i grasses animals, vegetals i minerals. Per moqueta en llosetes 
autoadhesives o en rotllo, linòleum i PVC en llosetes o en rotllo, llosetes d'amiant - vinil i rotllos i rajoles de goma adherits, 
s'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una o més capes de pasta d'allisat. Per 
goma en rotllo o rajoles rebudes amb ciment, s'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre 
aquesta una capa de beurada de ciment.  
Col·locació de l'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superfície que sigui equivalent a vuit llosetes aproximadament i 
s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. Paviment de làmines de PVC: L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de 
dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. Un cop fet el 
segellat dels junts s'ha de retirar l'excés d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc. 
Col·locació de les làmines o les llosetes. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i 
llisa. S'han de respectar els junts propis del suport. S'han de col·locar a tocar i sense celles en cas de llosetes. En cas de 
paviments de llosetes, es replantejarà la seva col·locació sobre la pasta d'allisat. En cas de paviments subministrats en rotllo, 
es tallaran aquests en tires amb les mesures del local, deixant una tolerància de 2-3 cm a l'excés. Per a la col·locació de 
làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i 
enganxar la superior. Paviment de linòleum: En les juntes, les tires s’encavalcaran 20 mm, l’encavalcament es tallarà servint 
de guia a la vora superior, aplicant-se posteriorment l'adhesiu. Execució dels junts. Les juntes de dilatació es faran coincidir 
amb les de l'edifici i es mantindran en tot l'espessor del paviment. Les juntes constructives es realitzaran en la trobada entre 
paviments diferents 
Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC: Els junts han d'estar tancats en fred pel procediment de soldadura líquida. 
En cas de llosetes de PVC homogeni adherits amb juntes soldades, quan en els cants del material no existeixi bisellat de 
fàbrica, s'obrirà una frega en la junta amb una fresa triangular on s'introduirà per calor i pressió el cordó de soldadura. 
Neteja de la superfície del paviment. Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que haguessin quedat 
Protecció del paviment acabat. La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar 
coberta amb el sòcol. 
Acabat final de la superfície. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. En general, no es trepitjarà el 
paviment durant les 24 hores següents a la seva col·locació. Paviment de làmines de PVC: El paviment no s'ha de trepitjar 
durant les 5 h següents a la seva col·locació.  
Toleràncies d'execució. Segons CTE DB SU punt 2, el sòl no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una 
diferència de nivell de més de 6 mm; els desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb un pendent que no 
excedeixi el 25%; en zones interiors per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o buits pels quals pugui 
introduir-se una esfera de 15 mm de diàmetre. Nivell: ± 5 mm. Planor: ± 4 mm/2 m. Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m 
Tèxtils. 
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials No hi ha d'haver 
bosses ni ressalts entre les tires. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de 
seguir la mateixa direcció que la circulació principal. Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. A les portes la 
direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el pèl estigui col·locat en la 
direcció de la llum. Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al suport. 
Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm 
Les moquetes es poden col·locar: 
Amb adhesiu: La moqueta ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. 
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les 
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instruccions del fabricant.El revestiment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. En cas de rotllos de 
moqueta tibats per adhesió, es col·locarà la banda adhesiva sobre la pasta d'allisat i al llarg del perímetre del sòl a revestir. 
Toleràncies d'execució: Planor: ± 4 mm/2 m. 
Tensada: La moqueta ha d'estar col·locada tibada, ha d'anar clavada en tot el perímetre del local i ha de formar una 
superfície plana i llisa, de textura uniforme. Les tires de la moqueta s'han de col·locar en sentit perpendicular al feltre de 
suport i s'han d'unir pel dors amb cinta termoadhesiva. S'han de col·locar llates d'empostissar de fusta, en el perímetre, per a 
clavar la moqueta. L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments verticals i s'ha de fer amb mordasses especials. En 
cas de rotllos de moqueta tibats per llates aquests es rebran en tot el perímetre del local al morter de ciment, deixant un 
marge amb el parament. La pasta d'allisat quedarà anivellada amb la llata. Toleràncies d'execució. Planor: ± 5 mm/2 m. 
Horitzontalitat: Pendent <= 0,5%. 
Ajustada a un bastiment: El bastiment col·locat ha de quedar totalment recolzat sobre el suport. La part superior del 
bastiment ha d'estar en el mateix pla que el paviment perimetral. El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat 
i envidrat. El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat. El 
suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.  
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Comprovar que el suport està sec, net i anivellat, el gruix 
de la capa d'allisat. La planor amb regla de 2 m, l’aplicació de l'adhesiu, assecat i celles. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície de paviment totalment executat, inclosos  tots els treballs, eliminació de restes i neteja. 
  
2 PER PECES  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques 
o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
 
2.1 Petris  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
  
Components 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces 
especials, graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo, rajoles de ciment. 
Bases. Base de sorra,  base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització, base de morter armat. 
Material d’unió, material de rejuntat, material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Lloses i rajoles de pedra natural: podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista; polit mat o brillant, toscajat, 
abuixardat, escalabornat, etc. 
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada: constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de 
poliester (aglomerat de marbre, etc.), etc.; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a 
peces de gra micro, mig o gruixut; colorants inalterables: Podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents 
tipus d'acabat com polit, rentat a l'àcid, etc. 
Plaques de formigó armat: duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 
Llambordes de pedra o formigó: peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat. 
Base de sorra: amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de 
lloses de pedra i plaques de formigó armat.  
Base de sorra estabilitzada: amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir 
funció de farciment.  
Base de morter o capa de regularització: amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la deformació de capes 
aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó.  
Base de morter armat: s'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 
Material de presa: morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment: Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i 
additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per 
resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral.  
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o 
fibres per a calafat) abans d'omplir-les del tot. 
Material de farciment de juntes de dilatació: podrà ser de silicones, etc. 
Control i acceptació 
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. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra 
natural, rajoles de ciment, lloses de formigó armat, morters, ciment, aigua, calç i àrids. 
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Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo: neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar 
s'humitejaran de manera que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions 
climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes 
estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció 
en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El paviment ha de formar una superfície plana. 
Uniforme i s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces trencades, 
escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. Les peces han 
d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. 
S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. 
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades 
com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb 
altres elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 
50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no 
presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en 
paviments exteriors <=2%, <=8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; col·locació de la bases de morter; humectació i col·locació de 
les peces; humectació de la superfície; rebliment dels junts amb beurada de ciment; neteja de l'excés de beurada; 
protecció del morter fresc i cura. 
Rajoles de ciment: Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de 
ciment. 
Terratzo: sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'espessor no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent 
el morter de ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. 
Prèviament a la seva col·locació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat: sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm 
compactant-la i enrasant la seva superfície. 
Llambordes de pedra: sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos 
piconant-los a cop de test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 
Llambordes de formigó: sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de 
formigó sobre aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és 
col·locaran a cop sobre una superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix > o = 1 cm. 
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: Polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es 
realitzarà transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar 
les juntes i els porus oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat 
per a eliminar les marques del rebax per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà 
màquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà 
transcorregut quatre dies des de la terminació del polit. L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un 
producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions es passarà la màquina 
amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície no presentarà cap cella. El terratzo 
podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de 
sorra (> o = 2 cm). El gruix de la capa de morter (2 cm). Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la Beurada. Planor amb 
regla de 2 m. Existència de celles. En rajoles de ciment (hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola i 
la dosificació del morter, gruix de juntes. Celles. Anivellació. Estesa de beurada i execució del polit (terratzo).  Verificar planor 
amb regla de 2 m.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada 
de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml els revestiments de graó i sòcol. 
  
2.2 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de 
reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat, absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt baixa 
absorció d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de 
mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana - 
baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motlures, sanefes, etc. En qualsevol cas les 
peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe: sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de 
polietilè, feltre bituminós o esterilla especial. Base de sorra: amb sorra natural o de matxucat d'espessor inferior a 2 cm per a 
anivellar, emplenar o desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada: amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un 
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conglomerant hidràulic per a complir funció de farciment. Base de morter o capa de regularització: amb morter pobre, 
d'espessor entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de 
morter armat: s'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. Material 
de presa: sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa 
fina, sobre una capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola): constituïts per un 
conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria 
controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es 
diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter 
de resines de reacció (JR), compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es 
podran omplir parcialment les juntes amb tires un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-
les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc. 
Control i acceptació 
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. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i 
Morters. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament 
directe i els corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició 
de juntes perimetrals d’ample < de 5 mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències 
de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el 
propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de 
nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les 
zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm 
de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext.<=2%, <=8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, 
amb taques ni amb d'altres defectes superficials.No hi ha d'haver ressalts entre les peces 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una 
superfície plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de 
col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície 
Reblert dels junts S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar 
durant les 24 h següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels capítols següents: rajoles, adhesius, juntes, morters. 
 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada 
de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml els revestiments de graó i sòcol. 
  
2.33 Fustes 
 
Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, col·locat al suport clavat sobre llates o flotant 
Clavat sobre llates: Paviment format per posts encadellats de fusta col·locats clavats sobre enllatat. 
Flotants: Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, 
col·locats sense adherir sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.  
  
Components 
Clavat sobre llates: llates, llistons i peces de parquet. 
Flotants: làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra de 
fusta. 
  
Execució.  
Condicions prèvies 



0550 GUARDERIA LES PLEC DE CONDICIONS CTE 

Pàgina 19/46 

Clavat sobre llates: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i col·locació de les peces de parquet i posterior reblert dels junts 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui 
acabat i envidrat. 
Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% Zones 
d'interior peninsular: < 60%- Humitat de les llates : <= 18%- Humitat del morter de subjecció de les llates: <= 2,5%El suport 
ha de ser net. Les llates han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. Les posts han 
d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata amb puntes col·locades a 
45° a la llengüeta de l'encadellat i han de penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm. Un cop acabada la col·locació s'ha 
de polir i planejar el parquet per a aplicar després el tractament d'acabat superficial. Aquestes operacions no estan incloses 
en aquesta unitat d'obra. 
Flotants: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; col·locació de la làmina d'escuma de polietilè; col·locació dels 
posts, encolats entre si o amb junt a pressió; col·locació dels junts d'expansió; neteja del paviment acabat i eliminació de les 
falques perimetrals. 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per a la col·locació del 
parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70%,zones d'interior peninsular: < 60%, humitat del suport : 
<= 2,5%. El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. El 
paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit 
perpendicular a la direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer 
unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. La cola s'ha d'estendre únicament a una de les cares, sense omplir 
la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 204. 
Fases d’execució 
Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver 
ressalts entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de suport i han de 
formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. S'han de respectar els junts propis del suport. Les peces s'han de 
col·locar a tocar. Cada post ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals. L'espai entre el 
paviment i els paraments verticals ha d'estar buit i quedar cobert pel sòcol. Llargària dels posts: >= 40 cm Decalatge entre 
junts posts (col·locació junt irregular): >= 2 x ample post. Junt perimetral: 15% A (A= mida del parquet en sentit 
perpendicular als posts)Junts entre posts- Amplada mitja: <= 2% ample post- Amplada màxima: 3 mm. Toleràncies 
d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm distància entre 
el parquet i els paraments verticals: + 4 mm alineació entre peces: parquet de posts junt espiga: <= 2mm/2m.Parquet de 
posts junt regular: extrems de posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm 
Flotants.El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el paviment no hi ha 
d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. 
S'han de respectar els junts propis del suport. Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 m, s'han 
de col·locar junts d'expansió. Els junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. Han d'estar situats als canvis de 
dimensió del recinte, com als passos de porta, etc. Si el recinte te unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han 
de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o sobre dimensionar el junt perimetral. Els posts han d'estar col·locats a 
trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el doble del ample del post. Gruix làmina escuma polietilè: 
>= 2 mm.Distància dels posts perimetrals als paraments: >= 12 mm, > 0,15%. Amplada del local. Llargària mínima dels 
posts retallats en trams centrals : >= 3 x ample post Amplada junt expansió: >= 10 mm. Toleràncies d'execució. Nivell 
(mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm. Planor local (mesurada amb 
regla de 20 cm): ± 1 mm. Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm. 
Control i acceptació 
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. 
  
Amidament i abonament 
Clavat sobre llates 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, 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%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 
material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han 
d'anar clavats els llistons del parquet. 
 
Flotants 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, 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%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 
material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
  
 
SUBSISTEMA CEL RAS 
 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un 
local, i/o augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar 
format per: Plaques d'escaiola, Plaques de fibres minerals o vegetals, Plaques de guix laminat, Plaques metàl·liques, lamel·les 
de PVC o metàl·liques. Els tipus de cel ras poden ser: Per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara 
vista amb sistema desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult. 
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Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. DECRET 259/2003 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció 
enfront al soroll  
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 
1312/1986  
  
 
Components 
Plaques. Estructura d’armat de plaques per cel ras continu. Sistemes de fixació. Material per a reomplir les juntes entre planxes 
per a cel ras continu. Estructura oculta travada per a cel ras amb plaques. Elements decoratius com ara motllures. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc. 
Les plaques d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells 
metàl·lics, de xapa d'alumini, (espessor mínim de xapa 0,30 mm, espessor mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer 
zincat, lacat, etc. amb acabat perforat, llis o en reixeta, amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de 
conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista revestida per 
làmina vinílica. - Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà incombustible i estarà tractada contra la 
podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lames de fusta, alumini, etc. 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat 
(espessor mínim 10 micres), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós 
extrems, perfils metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, 
aquestes es fixaran mitjançant pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, 
podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà 
ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada d'acer galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de 
xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada 
d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i 
caragolam per a la subjecció de les plaques, etc,. Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa 
d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a pressió, etc., podent quedar vist o ocult. 
Material de farciment de juntes entre planxes per a sostres continus: podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-
85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer 
galvanitzat amb creuetes de travada en les trobades, etc. La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular 
d'alumini o xapa d'acer galvanitzada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola. 
guixos i escaioles. perfils d'alumini anoditzat.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o 
de cantell, evitant la manipulació en horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar els ajustaments previs a la seva 
col·locació, evitant forçar-les perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades 
sota forjat; les instal·lacions que hagin de quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al 
seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes 
estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes 
bimetàl·lics: Zinc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer 
inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots els locals 
objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals 
com pilars, marcs, etc. D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà 
de 10 cm. 
Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre.  
Col·locació de les plaques.  
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils: replanteig dels eixos de la trama de perfils; col·locació i suspensió dels perfils de la trama; 
col·locació de les plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada: replanteig dels eixos de la trama de perfils, col·locació dels perfils 
perimetrals, entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama; col·locació de les plaques. 
Sostres continus: Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. 
La col·locació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les 
unions de les planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de 
plaques d'escaiola. 
En cas de fixacions metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble 
filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al 
forjat i cargolada a la perfilaria secundària (si existeix), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a 
la perfileria i alternades. En cas de fixació amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg 
d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals 
estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un 
tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 
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Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i 
per l'extrem inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de 
travada, es col·locaran entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà 
superior a 120 cm. Els perfils que formen l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les 
distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de 
rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les 
plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La col·locació de les plaques 
acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a l'element de 
rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que 
les plaques. 
Control i acceptació 
El farciment d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l 
d'aigua per cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per 
cada 100kg d'escaiola. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i 
indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació 
de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre 
quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. 
  
Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
obertures <= 1 m2, no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic 
dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, i peces 
complementàries i especials, rebuts al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de 
ceràmica natural, refractària, de valència, de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït 
sense esmaltar i de gres extruït premsat esmaltat, de gres porcel·lànic i de gres premsat esmaltat. 
  
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 
  
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat, material de farciment de juntes de dilatació.  
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. De diferents tipus com Gres esmaltat: absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres 
porcelànic: molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana: 
absorció d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic: absorció 
d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment no esmaltades. Fang cuit: d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Rajola de València: absorció d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc. En qualsevol cas, les 
peces no estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les 
peces no serà superior a 30 cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat 
suficient d’una profunditat superior a 2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat ≤ 0,60 
mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir una resistència a la filtració segons el CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema 
de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) 
constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius 
polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de 
conglomerant mixts (C2). Amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) (D), constituïts per un conglomerant format per una 
dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius orgànics. Amb adhesius de resines de reacció, 
constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria 
controlada, resines sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de 
resines de reacció (JR), compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran 
omplir parcialment les juntes amb tires un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres) abans de 
fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. Silicona. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, 
Ciment, Aigua i Àrids. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el 
suport. En qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin 
l'aigua del morter. Es col·locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. 
S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques 
normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellat directe i els corrents d'aire. 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre 
rajoles serà de 1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb 
silicona, la seva amplària serà entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva 
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amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es 
deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-250 m² . Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre 
revestiments recent col·locats.  
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als 
paraments de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà 
segons les instruccions del fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m² . La capa de pasta adhesiva podrà tenir un 
espessor entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre 
el suport, picant-los amb la paleta i col·locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un espessor de 
1 a 1,50 cm.  
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment 
amb beurada de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície 
amb raspalls de fibra dura, aigua i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les 
trobades amb fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm, ortogonalitat : L≤100 mm 
±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i 2.0mm, planeitat de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura 
amb regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar imprimació: idoneïtat de la imprimació i manera d'aplicació. 
Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es 
cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu farciment (ample ≤ 5 mm).  
Juntes de col·locació: s'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. amb deducció de la superfície corresponent a: Obertures 
<=1,00 m² : No es dedueixen, Obertures >1,00 m² i <=2,00 m² : Deduibles el 50%, Obertures > 2,00 m² : Deduibles el 
100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com 
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
2 ENGUIXATS 
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm d'espessor realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), 
damunt del qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm d'espessor realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus 
següents: enguixat a bona vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 
10/06/1985. 
  
Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica 
a flexotracció i treballabilitat.  
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a 
flexotracció i treballabilitat  
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc. 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 
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 
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà una mestra 
a cadascun dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm d'espessor, 
en racons, cantoneres i enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. 
Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així 
com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i 
humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre 
mestres, estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. L'espessor de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran 
talls a les juntes estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.  
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues 
operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix 
s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer 
amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  
Control i acceptació 
Comprovació exterior, 2 cada 200 m² . Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el 
suport estigui llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit en 
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cas de guarnits. Es comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà espessor segons projecte. Comprovar 
planor amb regla de 1m. Assaig de duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor 
mig resultant haurà de ser major que 45 i els valors locals majors que 40.  
  
Amidament i abonament 
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot 
neteja i humitejat del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures: Obertures <= 4,00 m²: No es dedueixen, > 4,00 m²: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels 
paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² 
en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
  
3 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb 
preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
 Components 
Imprimació; Pintures i vernissos; Additius en obra 
Característiques tècniques mínimes 
Imprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser:, imprimació anticorrosiva, imprimació per a galvanitzacions i 
metalls no ferris, imprimació per a fusta o tapaporus, imprimació selladora per a guix i ciment, etc. 
Pintures i vernissos. 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, pintura plàstica, etc.); mitjà de dissolució, 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.).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran 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 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i 
uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. 
L’assolellament no incidirà directament sobre el plànol d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no 
protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la 
manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc. I es protegiran abans d’inicair el 
pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament 
químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats 
internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà 
totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els 
nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els 
nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids 
mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons 
de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una 
mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del 
maó o ciment i dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’imprimació selladora i dues mans 
d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’imprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’imprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia imprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport 
sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’imprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’imprimació no grassa i en cas de superfícies 
metàl·liques, una mà d’imprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans 
d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons 
exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. 
Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. 
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Preparació del suport: imprimació selladora, anticorrosiva, etc.; Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, 
falta d'uniformitat, etc. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s 
d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 

SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 

1 CALEFACCIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per modificar la temperatura interior d’un edifici amb la finalitat d’aconseguir el confort 
desitjat. 
  
Normes d’aplicació  
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE).RD 1751/1998. 
Modificacions. RD 1218/2002. 
Instalaciones de Climatización: Radiación. NTE-ICR/1975. 
UNE. corresponent a les indicacions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrónico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Eficiencia energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE. 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.Aparatos a gas. RD 1428/1992. 
Aplicación de la directiva relativa a los equipos de presión. Directiva 97/23/CE. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi . D 152/2002. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 909/2002/2003. 
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 
Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción por fluidos y su homologación. RD 3089/1982. 
Rendimineto para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o gaseoso. RD 275/1995, 
92/42/CEE. 

1.1 Generació  

Es defineix com els elements que generen aigua calenta o aire calent per a la instal·lació de calefacció. 
  
Components 
Els sistemes possibles són els següents: 
Per aigua: 
Caldera domèstica. Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o 
atmosfèriques. 
Caldera multicelular. Té cossos i cremadors separats. Permet diferenciar les etapes d’escalfament i ajustar-les a la demanda. 
Caldera amb recuperació de calor. Aprofiten al màxim la calor del circuit de fums. 
Calderes elèctriques. Escalfen l’aigua amb l’ús de resistències. Normalment porten una massa acumuladora d’energia 
produïda en moments de menor cost de l’electricitat (tarifa nocturna). 
Dipòsits d’acumulació: Es disposarà d’un dipòsit d’acumulació que manté la temperatura del circuit per tal d’evitar que la 
caldera s’engegui. Han d’estar ben aïllats. 
Per aire: 
Equip convector. L’aire incrementa la seva temperatura al passar per un bescanviador de calor, que s’obté de la combustió. 
Conté un ventilador intern que impulsa l’aire per la part superior. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Caldera: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Calderes: 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%. 
Equip convector: Cal que tingui la connexió exterior de ventosa que garanteix l’aspiració d’aire i l’extracció dels gasos 
cremats. Aniran sempre col·locats en parets que donin a l’exterior. S’observaran detingudament les condicions de ventilació 
per que s’acompleixin les condicions de seguretat del local. 
Dipòsits d’acumulació: És l’element on s’emmagatzema l’aigua 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 
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.  
Característiques i muntatge de: conductes d’evacuació de fums, calderes, terminals i termòstats. 
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Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final 
d’estanquitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, almenys, 
en 4 hores. 
  
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions enroscades o embridades han d'anar 
segellades amb cinta o junt d'estanquitat, respectivament. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit 
de gir. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió elèctrica disponible d'acord amb la del cremador. 
Amidament i abonament  
ut de caldera, d’equip convector i dipòsit. 
  
2 VENTILACIÓ 
És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici. 
  
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3. 
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
  
Components 
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles d’alumini, 
poliester, xapa d’acer galvanitzat i plàstic. 
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte. 
Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire. 
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que forcen 
mecànicament la ventilació interior d’un local. 
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes i reixes: Dimensions i material. 
Equips de ventilació: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser rígides. 
Cada tram entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc. El 
pas a través de sostres i les unions entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un 
marge perimetral de 2 cm que s’omplirà amb aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte principal i el secundari s'ha 
de fer amb una peça especial de derivació i ha de quedar >= 2,20 m per sobre de la dependència per ventilar. El tram 
exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un paredó de totxana. Ha de tenir l'alçària fixada en el projecte; si no 
s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 mm, aplomat del conducte en 
una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes d’extracció per a ventilació híbrida, les peces han 
de col·locar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se admetre una desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions 
suaus; els dos últims pisos no s'han de connectar al conducte principal, sinó que han de sortir directament a l'aspirador i 
l'alçària màxima de cada conducte principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilació. Les obertures 
d’extracció connectades a conductes d’extracció han de tapar-se adequadament per a evitar l’entrada de runes o d’altres 
objectes als conductes fins que es col·loquin els elements de protecció corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb 
una serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per l'extrem contrari al de la valona de connexió. Quan les peces 
siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb morter de ciment tipus M-5a (1:6), evitant la caiguda de 
restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les juntes per totes dues cares. 
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver 
estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi 
pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a 
conseqüència del règim normal de funcionament. No han de contaminar l'aire que circula a través seu. Han d'estar 
formades per una xapa metàl·lica amb les aletes estampades. No han de tenir aletes despreses o deformades; les aletes 
han de ser equidistants entre si. La forma d’expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària. 
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves parts 
deformades ni amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Es deixaran col·locats 
protegits interior i exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de regulació, es 
comprovarà el seu correcte funcionament. 
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i 
comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir és el que li correspon. La distància 
entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues vegades el diàmetre 
equivalent a la boca de descàrrega i acomplir els requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de 
col·locar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu revestiment. El sistema de ventilació mecànica ha de col·locar-
se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris. Les juntes i connexions han de ser estancs i estar 
protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire en aquest punts. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat d’unió de 
conductes, mesura d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de 
muntatge i accionament davant la presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 
 
Verificacions 
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La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del 
sentit de gir. Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal 
d’extracció dels conductes. 
  
Amidament i abonament  
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, amidada la llargària 
instal·lada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 
  
 
3 IL·LUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3 i DB SU-4. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción 
9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del 
REBT. Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas 
de projectors d’exterior. 
  
4.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o 
transformen la llum emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius 
necessaris pel suport, fixació i protecció de les llumeneres.  
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les 
llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux 
nominal en lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
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. Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: 
Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de 
la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. 
Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics 
en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es 
col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les especificacions del CTE. 
  
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa 
de l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part 
proporcional de difusors, gelosies o reixes. 
  
4.2 Emergència  
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de 
manera que puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i 
la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell 
d’incandescència existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs. 
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de 
la tensió d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma 
sonora. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
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Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuament 
amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de 
punts. Característiques i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de 
l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de 
la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. 
Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics 
en quadres elèctrics. 
  
Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en 
recorreguts d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les 
senyals de seguretat, als locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis. 
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida 
d’alimentació. Es considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la 
bateria d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit 
material. 
 
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, DB HS 4, DB HE 2, DB HE 4. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
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. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. RD 1218/2002. 
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. 
  
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 
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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 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: 
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. 
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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.  
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 
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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. 
  

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5 i Normes de referència de l’Apèndix C. 
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. 
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 



0550 GUARDERIA LES PLEC DE CONDICIONS CTE 

Pàgina 31/46 

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. 
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 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. 
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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. 
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 
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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. 
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 
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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 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. 
  
1.3 Depuració  
És la instal·lació de tractament d’aigües residuals de tipus domèstic, procedents de la xarxa d’evacuació o sanejament. Cal 
un sistema de depuració quan no hi hagi xarxa urbana disponible on connectar-se. Estan prohibides les foses sèptiques. 
  
Components  
Cambra de greixos: Rep les aigües residuals no fecals. S’utilitza per la separació de greixos i olis. 
Fosa sèptica prèvia: Rep les aigües provinents del pou de registre. Està formada per 3 compartiments. 
Fosa de decantació-digestió: Rep l’aigua residual, provinent del pou de registre. 
Rasa filtrant: S’utilitza si els terrenys són permeables per a la depuració per aireació. 
Pous filtrants. Rep el flux provinent del pericò de repartiment. 
Filtres de sorra: S’utilitza per a la depuració per aireació i per a la decantació de matèries orgàniques. 
Pous de registre: Rep les aigües residuals fecals i les provinents de la cambra de greixos. 
Pericons de repartiment: Rep el flux provinent de la fosa sèptica prèvia. 
Tubs i accessoris: Són els tubs que condueixen les aigües residuals a l’interior de les plantes depuradores. 
Bombes d’elevació: S’utilitza quan la cota d’entrada sigui més gran que la cota de connexió a la xarxa o per l’elevació de les 
aigües. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos. Els tubs, resistència a les càrregues externes, 
flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, accessoris i bombes: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, foses i resta d’elements: disposició, material i 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 instal·lació 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 
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condicions necessàries per a 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. 
Cambra de greixos: Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues 
estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmesa 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. 
Fosa sèptica prèvia, fosa de decantació-digestió: Es situarà soterrada amb un llosa superior a una profunditat de 60cm 
respecte a la superfície del terreny. La solució constructiva pot substituir-se per una prefabricada que permeti obtenir els 
mateixos resultats. 
Rasa filtrant: El seu pendent estarà comprès entre el 15% i el 30%. La longitud serà com a màxim de 30m. La distància 
mínima entre eixos de les rases serà de 2m. El pendent dels tubs dels filtres de sorra serà constant i estarà compresa entre el 
15% i el 30%. Si no es construeix in situ, el filtre de sorra es pot substituir per un prefabricat que permeti obtenir els mateixos 
resultats. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats,  ancoratges i distàncies entre suports.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Tubs i rases: Profunditat, pendents, replè i gruix del llit de recolzament. 
Pericons i pous: Disposició, acabat interior, segellat, tapes de registre. 
Filtres: Granulometria de l’àrid. 
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 el tub i rases, 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, solera dels pous de registre, filtres. 
ut pericons i tapes de registre, bombes. 
m2 parets i soleres del pou de registre i fosa. 
  
SUBSISTEMA SEGURETAT 
 
1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió 
d’alarma als ocupants de l’edifici.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, DB SU2 i DB SU4. 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes. RD 
1942/1993. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización 
de seguridad. Vías de evacuación. 
  
Components 
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual. 
Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, 
columna ascendent d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament. 
Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment d’aigua, 
xarxa de canonades i Boca d’Incendi Equipada.  
Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. 
Està formada per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent. 
Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està 
formada per: presa d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i 
vàlvules.  
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.  
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació de 
protecció i extinció d’incendis.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les 
normes UNE corresponent a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò 
subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. 
  
Execució 
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la reflectida a 
la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible 
i accessible. Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 50 
mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el 
parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el 
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paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que 
permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, 
en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió 
siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La 
palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la 
connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de 
quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està 
muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta 
ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes 
corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 45mm amb 
tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. 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. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals 
s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris 
roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con 
elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb 
material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap 
accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric 
i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a 
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els 
tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar 
aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre 
suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. 
Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris 
s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre 
els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 
parets.  
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per 
la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula 
d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de 
seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i 
enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de 
quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el 
pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre 
enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. 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. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de 
ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció 
(accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent 
enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi 
s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot 
quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació 
entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si 
han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del 
diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels 
accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La 
unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets.  
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi tipus BIE-25 
i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
fixació de l'armari a la paret, connexió a la xarxa d'alimentació, col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció 
"Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La 
vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa 
d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els enllaços per a la connexió dels 
elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. Alçària del 
centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Les 
unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. 
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de 
quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa 
d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació: 
posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha 
de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions es faran amb 
els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha 
de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de fixar sòlidament a la superfície 
mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors autònoms de CO: Els senyals 
lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats a 
la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós 
d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de 
dos conductors a la xarxa que els correspon, d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. 
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Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de comprovar que les característiques del producte 
corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris adequats. Un cop instal·lat, es procedirà 
a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa elèctrica: veure capítol 
corresponent a electricitat. 
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un estudi 
o projecte específic. 
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament 
al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de 
tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques 
han de quedar tapades amb les tapes corresponents. 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a la 
D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos 
previstos per la seva fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El 
caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 
mm/15 cm. El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a 
la planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
  
Control i acceptació 
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i ruixadors, així com la seva 
ubicació i muntatge. Instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de 
mànegues i ruixadors, i prova de funcionament dels detectors i de la central. 
Verificacions 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència 
mecànica abans de la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis. 
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: característiques i 
muntatge. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els tubs. 
  
 
2 PROTECCIÓ AL LLAMP 
Sistema extern de protecció al llamp amb la finalitat de captar el corrent de descàrrega atmosfèrica i conduir-la fins a la 
posta a terra. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006.CTE DB SU 8. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT), Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
UNE. UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo. Parte 1: Principios generales. 
  
Components 
Captadors: Capten el corrent extern. Poden ser puntes Franklin, malles conductores o parallamps amb puntes actives. 
Derivadors o conductes de baixada: Condueixen el corrent de descàrrega atmosfèrica des dels captadors fins a la xarxa de 
connexió a terra. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Captadors i derivadors: Dimensions i material. 
  
Execució 
Captadors: Franklin. 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: ± 50 mm, aplomat: ± 20 mm. Muntat superficialment a paret, els dos suports s'han d'encastar 
sòlidament a la paret i han de quedar ben aplomats perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical. Distància entre cada dos 
suports: >= 700 mm. Muntat sobre sòcol, el sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat perquè el 
pal, un cop instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió a terra ha de sortir a través de la base, encastat en el paviment. El 
capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la peça d'adaptació i amb el cable de connexió a 
terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per l'interior del pal. 
Derivadors o conductes de baixada: Via d’espurnes. Ha de quedar connectada a la instal·lació de protecció contra els 
llamps. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats 
per aquest. No s'han de transmetre esforços a les connexions elèctriques. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la 
documentació tècnica del fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar 
que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar 
les característiques dels elements. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara: embalatges, retalls de tubs, etc. 
Amidament i abonament  
ut els captadors. 
ml els derivadors o conductes de baixada. 
 
2 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció i la transmissió d’alarma contra intrusió als edificis. 
  
Normes d’aplicació 
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Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
  
Components 
Detectors d’infraroigs: Són aparells que detecten la presència de persones dins de l’edifici. 
Contactes: Es col·loquen a les portes i poden ser magnètics o de vibració. 
Central de seguretat: Rep la informació dels detectors i els contactes. 
Sirenes: Porta un senyal lluminós i es col·loca a l’exterior de l’edifici. 
Marcadors telefònics: Poden anar amb alimentació o sense, i poden ser programables. 
Conductors: Seran blindats i apantallats col·locats amb tub. 
Senyalització amb rètols: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les 
normes UNE corresponents a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò 
subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. La posició dels 
elements ha de ser la indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. 
  
Execució 
En general la base de tots els elements ha de quedar fixada sòlidament mitjançant tacs i visos. Ha d'estar fixada i en posició 
vertical i quedarà amb els costats aplomats i anivellats. 
Detectors: Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de 
protegir. Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de 
detecció, a 24 V. La tolerància d'instal·lació serà de ± 30 mm. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
fixació de l'aparell a la superfície, connexió a la xarxa elèctrica de detecció i prova de servei. 
Contactes: Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central 
de detecció, a 24V. El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida. L'interruptor i l'imant 
estaran col·locats enfrontats a una distància d'1 a 12 mm, un sobre la part fixa i l'altre sobre la part mòbil. Si són encastats, els 
contactes han d'anar col·locats dins els forats oportuns practicats al parament. 
Central de seguretat: Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des 
del paviment: 1200 mm. Les toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3mm. 
Sirenes: Han de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Marcadors telefònics: S'ha de muntar en un lloc de fàcil accés per a l'usuari. Estarà connectat perfectament a la línia 
telefònica. 
Conductors: La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment. El conductor ha de 
penetrar dins de les caixes de derivació i les de mecanismes. No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, 
ni entre aquestes i les de mecanismes. Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió 
(ITC-MIE-BT-019). Penetració del conductor dins de les caixes >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor 
dins de les caixes: ± 10 mm. 
Senyalització amb rètols: Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior de la 
placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i 
correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. 
Control i acceptació 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. 
Conductors: Material, diàmetre i subjecció. 
  
Verificacions 
Secció dels conductors elèctrics i diàmetre dels tubs de protecció. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els conductors. 
 
 
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5. 
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. 
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.  
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1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva 
funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i 
n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió 
són: la potència necessària de l’edifici, la continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les 
especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. 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. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la 
propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i 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 direcció facultativa. 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. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa 
vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al 
diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny 
interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la 
demanda la instal·lació constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i 
permanent accés. Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per 
una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la 
escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris 
alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i 
l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la caixa. Toleràncies 
d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i 
caixes, segellat i ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la 
instal·lació encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits 
exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa 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 de la caixa general de protecció.  
  
1.2 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. 
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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. 
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 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 
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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 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.  
  
1.3 Posta a terra 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els 
corrents de defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es 



0550 GUARDERIA LES PLEC DE CONDICIONS CTE 

Pàgina 42/46 

connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, 
de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  
  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb 
protecció catòdica o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió.  
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 
  
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. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig 
previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen 
a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà 
a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no 
han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el 
parament. La posició i quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació 
tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar 
sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; 
assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de 
disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix 
electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 
mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: 
fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon 
contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt 
de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els 
efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas 
d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir incorporat un tub de plàstic 
de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. Toleràncies 
d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de 
connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar 
un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques. El circuit de terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del 
conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor 
no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant 
grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En 
malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i 
compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
  
Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra  
  
2 TELECOMUNICACIONS 
  
Normes d’aplicació 
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació. 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.  
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de 
telecomunicacions per cable. D. 116/2000. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de 
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000. 
Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002. 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. RD 401/2003. 
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99. 
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. RD 401/2003, Orden CTE/1296/2003. 
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa 
al visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974. 
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
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Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. D. 
172/99. 
  
2.1 Antenes 
És la instal·lació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de televisió procedents d’emissions 
terrestres o de satèl·lit. 
  
 
Components  
Pals: Elements suport de les antenes. 
Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèl·lit. 
Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment o encastats. 
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. 
Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements que composen la instal·lació. 
  
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 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 DF. 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. Cal tenir en compte la compatibilitat electromagnètica 
de la instal·lació, seguint les especificacions equipotencials i apantallament, entre sistemes en l’interior dels recintes de 
telecomunicacions. 
Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i ancoratges que siguin necessaris. El 
pal ha de ser vertical i connectat a la xarxa de terres de l’edifici amb cable de 6mm. L’alçària màx. del pal serà de 6 metres. 
Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel pes del pal, 
el de les antenes i l'acció del vent sigui <= 160 m kg. 
Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. Cal col·locar una antena per a cada canal 
captat i transmès a l’equip d’amplificació. Hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: situats a menys de 20 m 
d'alçària: 130 km/h ; situats a més de 20 m d'alçària: 150 km/h. 
Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels agents atmosfèrics. Es col·locarà un punt de llum incandescent de 
60 W amb corrent monofàsic per a treballs de manteniment. El conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables de 
sortida a la distribució han de connectar-se a terra. Distància dels conductors d'enllaç al peu del pal: <= 8 m. Alçària part 
inferior de l'equip a la part accessible per manteniment: <= 2 m. Distància del llum a la part superior de l'equip: <= 0,2 m. 
Secció conductors a terra: >= 2 mm2 
Caixes de derivació: S'han d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de manteniment 
sense necessitat d'entrar a l'habitatge o local i protegides dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.).A cada habitatge o 
local ha d'entrar una derivació provinent d'aquesta caixa. Les derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament 
mitjançant una resistència de 75 ohms. Distància caixa al sostre (d): 19 cm <= d <= 21 cm 
Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis 
de secció s'han d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu 
del pal. A partir d'aquest punt i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels 
habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més cable 
aliè a la instal·lació de l'antena. Les connexions del cable coaxial amb els diferents elements s'han de fer sempre doblegant 
la malla cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada.  
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició 
ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distància presa 
al paviment (d): 19 cm <= d <= 21 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 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. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració 
de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
materials, etc. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en contacte metàl·lic directe amb el 
pal. 
L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència de punt de llum i base d’endoll per l’alimentador. Les 
connexions aniran protegides sota tub. Les connexions es faran amb cable coaxial. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors coaxials.  
ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, pressa de senyal.  
  
2.2 Telecomunicació per cable 
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És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telecomunicacions per cable, 
des de la xarxa d’alimentació dels diferents operadors del servei fins a la presa dels usuaris. 
  
 
 
 
 
 
 
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al registre d’usuari. 
Elements de connexió: 
Punt de distribució final: Interconnexió 
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal·lació dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta i vídeo sota 
demanda. 
La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el cablejat de la 
xarxa de distribució. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la 
instal·lació. Sobretot els que fan referència a l’annex III i en el punt 6 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per pericons, 
tubs, canals, accessoris, armaris d’enllaç i punt final de la xarxa i presa. 
  
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. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig 
previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la 
retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Els recintes d’instal·lacions que es trobin 
en la vertical de canalitzacions i desguassos es garantirà la seva protecció enfront de la humitat. Per mantenir la 
compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 7 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el número de PAU. 
Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i 
tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en 
canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els 
senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions 
mínimes de 40x40x40cm. 
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de l’usuari. Poden ser de 
plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer 
galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés 
radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en 
caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de 
morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó, elements de captació.. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
2.3 Telefonia 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic, des de 
l’escomesa de la companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis 
integrats (RDSI). 
  
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
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Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al registre 
secundari. Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa de dispersió: 
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o punt de 
distribució fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies 
RDSI). 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa interior d’usuari: 
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa. Poden ser 1 o 
2 parells. Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior. 
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal. 
Regletes de connexió. 
Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els components de la 
instal·lació. Les característiques i limitacions es complementen amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics 
relatius a les ICT per la connexió d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI). 
  
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. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig 
previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la 
retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la compatibilitat 
electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 8 de l’annex II del Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el número de PAU. 
Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa 
i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en 
canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els 
senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions 
mínimes de 40x40x40cm. 
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de usuari. Poden ser de plàstic, 
corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 
2mm de diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric 
del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI. 
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La 
posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. 
Distàncies mínimes a d’altres serveis: 5 cm. 
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en 
caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
  
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de 
morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó i pressa. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 
1 APARELLS SANITARIS  
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament d'aigua 
freda i calenta amb aixetes i accessoris i estan connectats a la xarxa de sanejament. 
 
Components  
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safarejos, abocadors, col·locats de diferents maneres, sistemes 
de fixació utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva resistència. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres 
esmaltat, planxa d’acer, resines, fosa.  
Característiques tècniques  
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i lavabos 
amb peu; i el forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa.  
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El suport serà el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas d’aigüeres i lavabos encastats serà el propi 
moble. 
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions subministrades pel fabricant.  
Control i acceptació  
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els certificats corresponents, es 
comprovaran les seves característiques aparents, verificant la no existència de desperfectes. 
Control de recepció de distintius de qualitat, i control de recepció amb els assajos especificats en projecte i ordenats per la 
D.F. 
No hi haurà entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Estaran executades les instal·lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la col·locació dels aparells sanitaris i 
posterior col·locació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge.  
No hi haurà contacte entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.  
Fases d'execució  
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la col·locació i l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la D.T., i 
es procedirà al marcat per un instal·lador autoritzat d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció.  
Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se segellaran 
amb silicona neutra o pasta selladora, igual que els junts d'unió amb les aixetes. Els aparells metàl·lics, tindran instal·lada 
presa de terra amb cable de coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica.  
S'ha de garantir l'estanqueïtat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els 
aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. Els 
mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament. 
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements suport.  
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es connectaran 
amb la instal·lació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament.  
Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua hauran d'abocar lliurement a una distància mínima de 20 mm 
per sobre de la seva vora superior, o del nivell màxim del sobreeixidor.  
Els mecanismes d'alimentació de cisternes, que comportin un tub d'abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran 
d'incorporar un dispositiu d’antiretorn. 
Control i acceptació 
Quedarà garantida l'estanqueïtat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les aixetes.  
El nivell definitiu de la banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre revestiment i la banyera no serà superior a 
1,5 mm, que se segellarà amb silicona neutra. 
Unitat i freqüència d'inspecció: cada 4 habitatges o equivalent.  
Durant l'execució es tindran en compte les següents toleràncies: En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i 
aigüera: nivell 10 mm i caiguda frontal respecte al plànol horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i 
horitzontalitat 2 mm. 
Tots els aparells sanitaris, romandran precintats o si escau es precintaran evitant la seva utilització i protegint-los de materials 
agressius, impactes, humitat i brutícia.  
 
Amidament i abonament 
U(unitat) d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal·lació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos aixetes 
i desguassos.  
 
 
 
 
 
Betren, a 20 de Maig de 2009 
 
 
 
 
Lluís MOREU HOSTENCH 
ARQUITECTE 
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CAPÍTOL PRELIMINAR 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 
 
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells 
tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació 
aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a 
l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre 
a l'acompliment del Contracte d'Obra. 
 
DOCUMENTACIO DEL CONTRACTE D'OBRA 
 
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les 
seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporà al Projecte com a interpretació, complement o 
precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els 
plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
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CAPÍTOL I 
 
CONDICIONS FACULTATIVES 
 
 
EPÍGRAF 1 
 
DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
 
 
L'ARQUITECTE DIRECTOR 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar l'adequació dels fonaments projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències 
que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes 
parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat 
de final d'obra. 
 
 
L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris 
aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i 
econòmic de les obres. 
c) Redactar, quan es demani, l'estudi dels sistemes adients als riscs del treball en la realització de l'obra i aprovar el Pla de 
Seguretat i Higiene per a la seva aplicació. 
d) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
e) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el treball, controlant-ne la seva 
correcta execució. 
f) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona 
construcció. 
g) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig 
programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la 
qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al 
Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que 
calguin donant-ne compte a l'Arquitecte. 
h) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i 
a la liquidació final de l'obra. 
i) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 
 
 
EL CONSTRUCTOR 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions 
provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent i disposar en tot cas, 
l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per l’observància de la normativa vigent en matèria de 
seguretat i higiene en el treball. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l' obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats 
en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o 
prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva 
comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
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EPÍGRAF 2 
 
DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 
 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta 
suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
PLA DE SEGURETAT I HIGIENE 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui, en tot cas, l'Estudi de Seguretat i Higiene, presentarà 
el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic de la Direcció facultativa. 
 
OFICINA A L'OBRA 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i 
consultar els plànols. En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
La Llicència d'obres. 
El Llibre d'Ordres i Assistències. 
El Pla de Seguretat i Higiene. 
El Llibre d'Incidències. 
El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball. 
La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5. j). 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per a treballar-hi 
amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà 
el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles 
decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el 
Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en 
l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la 
naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que 
sigui esmenada la deficiència. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de 
treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva 
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a 
la comprovació d’amidaments i liquidacions. 
 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, 
encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i 
recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i 
tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint 
consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 
100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o 
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a 
tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 
instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, 
dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si 
així ho sol·licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives 
comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 



0550 GUARDERIA LES PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 

Pàgina 6/16 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció 
Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb 
les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho 
estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de 
recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància 
de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per 
això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
 
FALTES DEL PERSONAL 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu 
que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o 
operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà  subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el 
seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista 
general de l'obra. 
 
EPÍGRAF 3. 
 
PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 
 
CAMINS I ACCESSOS 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu tancament o Vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
REPLANTEIG 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que 
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en 
la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat 
la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà 
responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
 
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les 
en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs 
corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del 
començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
ORDRE DELS TREBALLS 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats 
raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això 
sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs 
i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer 
calçats, apuntalaments, enderrocs, realçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, 
l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
PRORROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues començar les obres, 
o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada 
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per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit 
dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els 
terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 
 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la 
carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitar per escrit no se li 
hagués proporcionat. 
 
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO DELS TREBALLS 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat 
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificar a 
l'article 11. 
 
OBRES OCULTES 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols 
que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s' extendrán per triplicat i se n'entregarán: un a 
l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que 
hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els 
amidaments. 
TREBALLS DEFECTUOSOS 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i 
particulars d'índole tècnica del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò 
especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de 
les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials 
emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre 
s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els 
treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en 
el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà 
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a 
càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant 
l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
VICIS OCULTS 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en 
les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, 
que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a 
l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas 
contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDENCIA 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui 
convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuïn una procedència 
determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les 
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
PRESENTACIO DE MOSTRES 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el 
Calendari de l'Obra. 
 
MATERIALS NO UTILITZABLES 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els 
materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les 
despeses del seu transport. 
 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
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Article 33.- Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no 
tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es 
demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà 
ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, 
podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, 
però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 
 
Article 34.- Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l'execució de les 
obres, seran per compte de la contracta. 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà començar-se de nou a càrrec 
també de la Contracta. 
 
NETEJA DE LES OBRES 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer 
desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs 
que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions 
consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer 
lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona 
construcció. 
 
EPIGRAF 4. 
 
DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 
 
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament 
amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia 
en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s' extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots 
ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes 
instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou 
reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
DOCUMENTACIO FINAL DE L'OBRA 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i 
contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de 
l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
MEDICIO DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIO PROVISIONAL DE L'OBRA 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva 
medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S’estendrà l'oportuna certificació per 
triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo 
resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de 
ser inferior a nou mesos. 
 
CONSERVACIO DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, 
seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a 
càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
DE LA RECEPCIO DEFINITIVA 
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Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les 
mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu 
càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les 
responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la 
recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte - Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les 
obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de 
Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats 
i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. 
Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva 
recepció. 
 
 
 
 
CAPITOL II 
 
CONDICIONS ECONOMIQUES 
 
 
EPIGRAF 1 
 
PRINCIPI GENERAL 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades 
per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a 
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
 
EPIGRAF 2 
 
FIANCES 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta 
(art. 53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
 
FIANÇA PROVISIONAL 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en 
l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions 
particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini 
fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que 
s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci  
l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no 
excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de 
presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix 
paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional 
que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
EXECUCIO DE TREBALLS AMB CARREC A LA FIANÇA 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions 
contractades, l'Arquitecte - Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà 
realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a 
les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses 
efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
DE LA SEVA DEVOLUCIO EN GENERAL 
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Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop signada 
l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus 
deutes causats per l'execució de l'obra, tal com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
 
DEVOLUCIO DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el 
Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
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EPIGRAF 3. 
 
DELS PREUS 
 
COMPOSICIO DELS PREUS UNITARIS 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les 
despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la 
unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per 
a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària 
i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals 
per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els 
imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es 
xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública 
aquest percentatge s' estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material 
  
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma però no n'integra el preu. 
 
PREUS DE CONTRACTA IMPORT DE CONTRACTA 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per 
Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent 
(%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 
100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
 
PREUS CONTRADICTORIS 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis 
de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució 
dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al 
concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la 
localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no 
podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que 
serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
FORMES TRADICIONALS DE MEDIR O D'APLICAR ELS PREUS 
 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la 
forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions 
Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
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DE LA REVISIO DELS PREUS CONTRACTATS 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en 
la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de 
l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la 
fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la 
variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fet els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni 
per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i 
conservació en serà responsable el Contractista. 
 
 
EPIGRAF 4. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIO 
 
ADMINISTRACIO 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti 
directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIO DIRECTA 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un 
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte - Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les 
gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en 
definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin 
realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del 
propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat 
de Propietat i Contractista. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIO DELEGADA O INDIRECTA 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè 
aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la 
realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant 
l'Arquitecte - Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els 
treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, 
els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució 
dels treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i 
abonades pel Constructor. 
 
LIQUIDACIO D'OBRES PER ADMINISTRACIO 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb 
aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi 
haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran 
en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització 
dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores 
treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació 
numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, 
guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi 
intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la quan hagin intervingut el 
Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest 
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percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al 
Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIO DELEGADA 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el 
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, 
valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor 
sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
NORMES PER A L'ADQUISICIO DELS MATERIALS I APARELLS 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a 
l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al 
Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte - Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant 
la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte - Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de 
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin 
notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per 
escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia 
assenyalada per l'Arquitecte - Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el 
Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels 
conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin 
d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a 
arbitratge. 
 
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 
 
Article 66.- En els treballs d'Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes 
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin 
sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents 
s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin 
donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a 
respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
 
 
EPIGRAF 5. 
 
DE LA VALORACIO I ABONAMENT DELS TREBALLS 
 
FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de 
Condicions econòmiques s'hi preceptiu una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a 
l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el 
nombre d'unitats executades. 
 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per 
cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els 
documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució 
d'acord amb les ordres de l'Arquitecte - Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" 
determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que 
regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons l’  
amidament que haurà practicat l'Aparellador. 
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El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l’amidament general, 
cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost 
per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" 
respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessàries per estendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les 
dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de 
deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb 
la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies 
següents a la seva recepció, l'Arquitecte - Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-
li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de 
l'Arquitecte - Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte - Director expedirà la certificació de les 
obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta 
per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent 
de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de 
document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no 
suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 
l'Arquitecte - Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen. 
 
MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte - Director, utilitzés materials de preparació més 
acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més 
alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, 
qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte - Director, no tindrà dret, no obstant, més que a 
l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i 
contractada o adjudicada. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament 
dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a 
continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia 
medició i aplicació del preu establert. 
 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, 
deduïts dels similars contractats. 
 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, 
exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, 
l'Arquitecte - Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar 
aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost 
aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total 
amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial 
del Contractista. 
 
 
ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que 
per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el 
Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari 
per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de 
l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
PAGAMENTS 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte - Director, en 
virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu 
abonament es procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel 
Contractista al seu temps, i l'Arquitecte - Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus 
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que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els 
Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran 
aquests últims. 
 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha 
estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels 
materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
EPIGRAF 6. 
 
DE LES INDEMNITZACIONS MUTUES 
 
IMPORT DE LA INDEMNITZACIO PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT  
DE LES OBRES 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/00) de l'import total dels treballs 
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
DEMORA DELS PAGAMENTS 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el 
Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte 
d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest 
pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres 
executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva 
quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, 
quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats 
admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
EPIGRAF 7. 
 
VARIS 
 
MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte - Director hagi manat per escrit l'execució de 
treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no 
ser que l'Arquitecte - Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, 
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenats utilitzar i els 
augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte - Director introdueixi innovacions que suposin una reducció 
apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERO ACCEPTABLES 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte - Director de les 
obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar 
amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la 
d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la 
recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els 
objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del 
Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El 
reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En 
cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import 
per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu 
suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, 
materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que 
no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la 
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per 
l'Arquitecte - Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res 
no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
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CONSERVACIO DE L'OBRA 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el 
cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte - Director, en representació 
del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la 
seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està 
obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte - Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi 
guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos 
necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini 
expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, 
edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a 
l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a 
indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el 
Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 



1.1 m2 Arrencada pavim. terratzo,mitjans man.,càrrega manual

Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Superf.   
1 16,36 16,36Distribuidor

1 23,15 23,15Cuina

1 3,82 3,82Rebost

1 28,29 28,29Sala de cartes

1 26,26 26,26Sala de billar

1 27,45 27,45Sala

1 11,49 11,49Despatx

1 4,41 4,41Sala de la caldera

Subtotal 141,23

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 141,23

1.2 m3 Enderroc,mur,maçon.,mitjans man.,càrrega manual

Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada
1 0,25 0,70 2,10 0,37Porta accès

Subtotal 0,37

TOTAL  m3  D'AMIDAMENT 0,37

1.3 ud Forat mur ventil.lació.

Construcció de forat en mur exterior, mitjançant tub de PVC de diàmetre adequat segons el cas, per a la ventil.lació
de cuines, lavabos, banys, etc., inclòs remats interior i exterior dels murs amb el conducte, reixeta interior i exterior
preparat per a remat amb aspirador.

Uts.    
3 3,00

Subtotal 3,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 3,00

1.4 ud Arrenc. inst. aigua i sanejament

Arrenc. inst. aigua i sanejament

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00
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1.5 m2 Enderroc envà ceràm. g=20cm

Enderroc de envà de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada  Alçada
1 1,75 2,56 4,48

1 2,28 2,56 5,84

1 1,27 2,56 3,25

1 0,81 2,56 2,07

1 6,27 2,56 16,05

1 4,51 2,56 11,55

1 7,04 2,56 18,02

Subtotal 61,26

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 61,26

1.6 m2 Enderroc envà ceràm,g=5cm

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada  Alçada
1 4,49 2,56 11,49

1 4,21 2,56 10,78

1 5,92 2,56 15,16

Subtotal 37,43

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 37,43
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2.1 ud Petita xarxa evacuació fregador

Subministre i instal.lació de petita xarxa d'evaquació d'aigües per a fregador, inclòs part proporcional de peces
especials com colzes, derivacions, abraçaderes, etc., deixant la instal.lació connectada a la xarxa general de
l'edifici, tot complert i acabat segons projecte.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

2.2 ud Petita xarxa evacuació bany

Subministre i instal.lació de petita xarxa d'evaquació d' aigües per a tots els aparells instal.lats al bany (lavabo, inodor,
bidet, banyera, etc.), inclòs part proporcional de peces especials com colzes, derivacions, abraçaderes, etc.,
deixant la instal.lació connectada a la xarxa general de l'edifici, tot complert i acabat segons projecte.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

2.3 ud Petita xarxa evacuació lavabo

Subministre i instal.lació de petita xarxa d'evacuació d' aigües per a tots els aparells instal.lats al lavabo petit (lavabo,
inodor, etc.), inclòs part proporcional de peces especials com colzes, derivacions, abraçaderes, etc., deixant la
instal.lació connectada a la xarxa general de l'edifici, tot complert i acabat segons projecte.

Uts.    
2 2,00

Subtotal 2,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,00

2.4 ud Pericó de conexió 45*45.

Construcció de pericó de connexió d'instal.lació de clavagueres, de 45*45 cm, en formigó en masa de 15 cm de
gruix, tant en els paraments verticals como en la solera, amb paraments arrebossats i lliscats, connexió de desaigües,
tapa de formigó armat, tot acabat i llest pel funcionament.

Uts.    
6 6,00

Subtotal 6,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 6,00

2.5 ml Tub PVC d125 soterrada.

Subministre i col.locació de tubería de PVC de 125 mm de diàmetre interior, inclòs part proporcional de peces
especials, enterrada en rasa per a clavagueres, inclòs llit de sorra inferior i protecció amb maó en la cara superior,
llesta per al funcionament.

Uts. Llargada   
1 24,00 24,00

Subtotal 24,00

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 24,00
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3.1 m2 Fab.ceramica maó d'un forat 4.

Construcció de doble envà de fàbrica de maó d'un forat, de 4 cm d'amplada, assentat amb morter de ciment
Portland P-350 i sorra en la proporció 1:4.

Uts. Llargada  Alçada
2 1,20 2,56 6,14

2 1,75 2,56 8,96

2 3,85 2,56 19,71

2 2,66 2,56 13,62

2 3,82 2,56 19,56

2 2,70 2,56 13,82

2 4,59 2,56 23,50

2 6,03 2,56 30,87

2 4,08 2,56 20,89

2 7,05 2,56 36,10

2 1,68 2,56 8,60

2 1,75 2,56 8,96

2 1,93 2,56 9,88

Subtotal 220,61

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 220,61

3.2 ud Formació dutxa adaptada

Formació de dutxa rectangular adaptada, de 1200x800 mm, .

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00
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4.1 ud Forat cuina en encimera

Forat cuina en encimera

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

4.2 m2 Encimera de Silestone

Taulell de Silestone, de 20 mm de gruix, col.locat sobre suport mural i encastat al parament.

Uts. Llargada Amplada  
1 1,90 0,60 1,14

1 1,60 0,60 0,96

Subtotal 2,10

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 2,10
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5.1 m2 Aplacat vert. guix laminat antihumitat.

Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix amb classe de reacció al foc C-s2,d0,
col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.

Uts. Llargada  Alçada
1 19,15 2,56 49,02

1 18,50 2,56 47,36

1 7,00 2,56 17,92

1 7,60 2,56 19,46

19 2,00 1,00 38,00

2 2,82 1,60 9,02

2 3,40 1,60 10,88

Subtotal 191,66

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 191,66

5.2 m2 Perfileria acer galv.

Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària entre 46 i 55 mm, col.locats cada 60 cm, i
canal d'amplària entre 46 i 55 mm amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament.

Uts. Llargada  Alçada
1 19,15 2,56 49,02

1 18,50 2,56 47,36

1 7,00 2,56 17,92

1 7,60 2,56 19,46

19 2,00 1,00 38,00

2 2,82 1,60 9,02

2 3,40 1,60 10,88

Subtotal 191,66

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 191,66

5.3 m2 Cel ras de guix laminat amb aillant.

Subministre i colocació de cel-ras de guix laminat amb aillant, en rebaix de sostres, fins a 3 metres d'alçada, inclòs la
part proporcional de caixons, laterals de caixons si hi fossin, anclatges, reforç de xarxa de poliuretà en zones de juntes
constructives, i tots els elements necessaris per a deixar la partida completament acabada, amb classe de reacció
al foc B-s3,d0 i B(FL)-s2.

Uts. Superf.   
1 20,66 20,66Distribuidor

1 7,08 7,08Bany adaptat

1 6,90 6,90Magatzem

1 1,43 1,43Bany infants

1 30,91 30,91Aula 1

1 32,13 32,13Aula 2

1 13,65 13,65Sala descans

1 14,52 14,52Sala professors

1 3,52 3,52Sala canvi bolquers

1 9,59 9,59Magatzem soterrat

Subtotal 140,39

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 140,39
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5.4 m2 Arreb.mor.cim.int.1:4 V. -3mts.

Arrebossat amb morter de ciment 1:4 en paraments verticals interiors fins a una una alçada de 3 metres, amb classe
de reacció al foc C-s2,d0.

Uts. Llargada  Alçada
2 3,84 2,56 19,66Magatzem

2 1,79 2,56 9,16

2 2,82 1,60 9,02Magatzem soterrat

2 3,40 1,60 10,88

2 1,61 1,60 5,15

2 0,50 1,60 1,60

2 2,63 2,56 13,47Sala calderes

2 1,75 2,56 8,96

Subtotal 77,90

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 77,90

5.5 m2 Arreb.mae.fra.int.hidro. -3mts.

Arrebossat amb morter de ciment 1:4 en paraments verticals interiors maestrejat, remolinat i hidrofugat, amb classe
de reacció al foc C-s2,d0, pel posterior alicatat amb rajola de valencia, fins a una alçade de 3 metres.

Uts. Llargada  Alçada
2 2,69 2,56 13,77Bany adaptat

2 2,61 2,56 13,36

2 0,50 1,30 1,30

2 0,80 2,56 4,10Bany infants

2 1,75 2,56 8,96

2 1,94 2,56 9,93Sala canvi bolquers

2 1,75 2,56 8,96

4 0,50 1,30 2,60

1 1,95 2,56 4,99Aula 1

1 1,15 2,56 2,94

Subtotal 70,91

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 70,91

5.6 m2 Lliscat guix blanc V.-3mts.

Lliscat de guix blanc i fi, projectat a màquina, amb classe de reacció al foc C-s2,d0, en parament verticals fins a 3
metres d'alçada, inclòs la part proporcional de caixons, laterals de caixons si hi fossin, anclatges, reforç de xarxa de
poliuretà en zones de juntes constructives, i tots els elements necessaris per a deixar la partida completament
acabada.

Uts. Llargada  Alçada
1 2,54 2,56 6,50Distribuidor

1 1,03 2,56 2,64

1 0,86 2,56 2,20

1 1,04 2,56 2,66

1 1,68 2,56 4,30

1 2,07 2,56 5,30

2 0,50 2,30 2,30

1 6,44 2,56 16,49Aula 1

1 5,69 2,56 14,57

1 4,39 2,56 11,24

1 2,80 2,56 7,17

1 1,74 2,56 4,45
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AMIDAMENT 5 REVESTIMENTS

Pàgina 7



2 5,98 2,56 30,62Aula 2

2 5,69 2,56 29,13

1 4,04 2,56 10,34Sala descans

1 3,34 2,56 8,55

1 4,08 2,56 10,44

1 3,39 2,56 8,68

1 4,08 2,56 10,44Sala professors

1 3,55 2,56 9,09

1 4,14 2,56 10,60

1 3,51 2,56 8,99

Subtotal 216,70

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 216,70

5.7 m2 Lliscat guix blanc H.-3mts.

Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix
YF, amb classe de reacció al foc C-s2,d0.

Uts. Llargada Amplada Alçada
1 4,41 4,41Sala calderes

Subtotal 4,41

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 4,41

5.8 m2 Enrajolat blanc 15*15

Suministre i col.locació de rajola de valencia blanca de 15*15 cm, amb classe de reacció al foc C-s2,d0, assentada
amb pegolán, inclòs rejuntat posterior blanc, inclòs cantoneres plàstiques blanques, a escollir per la Propietat i la
Direcció Tècnica sobre mostres presentades pel contractista.

Uts. Llargada  Alçada
2 2,69 2,56 13,77Bany adaptat

2 2,61 2,56 13,36

2 0,50 1,30 1,30

2 0,80 2,56 4,10Bany infants

2 1,75 2,56 8,96

2 1,94 2,56 9,93Sala canvi bolquers

2 1,75 2,56 8,96

4 0,50 1,30 2,60

1 1,95 2,56 4,99Aula 1

1 1,15 2,56 2,94

Subtotal 70,91

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 70,91
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6.1 m2 Paviment terratzo 40*40.

Paviment terratzo amb acabat rebaixat, polit i abrillantat, Classe 1 en zones interiors seques, Classe 2 en distribuidor,
banys i escales s/CTE-SU1, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 L, per a us interior, amb classe de reacció al foc Efl

Uts. Superf.   
1 20,66 20,66Distribüidor

1 7,08 7,08Bany adaptat

1 6,90 6,90Magatzem

1 1,43 1,43Bany infants

1 30,91 30,91Aula 1

1 32,13 32,13Aula 2

1 13,65 13,65Sala de descans

1 14,52 14,52Sala de professors

1 3,52 3,52Sala de canvi de bolquers

1 9,59 9,59Magatzem semisoterrat

1 4,41 4,41Sala de calderes

Subtotal 144,80

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 144,80

6.2 ml Esglaó terratzo.

Esglaó de terratzo amb acabat rebaixat, polit i abrillantat, de dues peces, frontal i estesa, Classe 2, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb classe de reacció al foc Efl.

Uts. Llargada   
9 0,80 7,20

2 0,90 1,80

Subtotal 9,00

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 9,00

6.3 m2 Paviment infantil amortiguant.

Paviment infantil amortiguant de vivil per interiors amb colors vius, col.locat sobre el paviment existent sense adhesius,
en llosetes de 33,3x33,3x1 cm i 9 kg/m2. Clasificación Bfl-s2 frente al fuego, considerat auto-extintor, no propraga la
flama. Model a escollir per la Propietat i la Direcció Tècnica sobre mostres presentades pel contractista.

Uts. Superf.   
1 30,91 30,91Aula 1

1 32,13 32,13Aula 2

1 13,65 13,65Sala de descans

Subtotal 76,69

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 76,69
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7.1 m2 Aïllant de poliestirè extrusionat en murs.

Suministre i col·locació d'aïllant de poliestirè extrusionat d'alta densidad  (30 Kg/m3) en plaques encadellades sobre
superfície especificada en el projecte, deixant la partida acabada i el contorn de la superfície sellat amb poliestirè
injectat in situ.

Uts. Llargada  Alçada
1 19,15 2,56 49,02

1 18,50 2,56 47,36

1 7,00 2,56 17,92

1 7,60 2,56 19,46

19 2,00 1,00 38,00

2 2,82 1,60 9,02

2 3,40 1,60 10,88

Subtotal 191,66

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 191,66

7.2 m2 Làmina aillant tèrmic tricapa

Subministre i col.locació de làmina d'aillant tèrmic tricapa d'alumini, formada per doble làmina d'alumini adherida
sobre una resistent matriu de bombolles d'aire i polietilè, amb certificat de qualitat conforme cumpleix els requisits
mínims segons NORMATIVA BÀSICA NBE-CT-79.

Uts. Llargada  Alçada
1 1,20 2,56 3,07

1 1,75 2,56 4,48

1 3,85 2,56 9,86

1 2,66 2,56 6,81

1 3,82 2,56 9,78

1 2,70 2,56 6,91

1 4,59 2,56 11,75

1 6,03 2,56 15,44

1 4,08 2,56 10,44

1 7,05 2,56 18,05

1 1,68 2,56 4,30

Subtotal 100,89

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 100,89
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8.1 m2 Restauració contravents fusta 2 bat.

Restauració de contravents de fusta, amb dues fulles batents, amb substitució d'elements deteriorats, restitució
superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents,
de dos components i baixa viscositat, neteja de la superficie, ma d'imprimació fungicida "Xilamón fondo" i dues mans
de "Xiladecor" de color a escollir sobre mostres per la Propietat i la Direcció Facultativa, d'acabat satinat.

Uts. Llargada  Alçada
16 0,49 1,70 13,33

Subtotal 13,33

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 13,33

8.2 ud Porta 2h entr. vid. plaf. marc. duella

Subministre i col.locació de porta doble de pas de 133*225 plafonada en fusta de Pi de Flandes Classe 4 s/UNE EN
12207:2000, amb airejador s/CTE-HS3, marc duella, amb guarnició de Pi de Soria, amb dos fulls batents vidrieres Nivell
3 s/CTE-SU2 i UNE EN 12600:2003, soport dels fulls mitjançant tres frontises de llautó, cerradura picaport amb manubris
d'accionament "Manibloc" 1361 de llautó. Inclòs part porporcional de peces especiales, completamente acabat
segons memòria i planols de projecte; neteja de la superficie, ma d'imprimació fungicida "Xilamón fondo" i dues
mans de "Xiladecor" de color a escollir sobre mostres per la Propietat i la Direcció Facultativa, d'acabat satinat. Les
portes amb sistemes de bloqueig interior disposaran de desbloqueig des de l'exterior s/CTE-SU3.

Uts.    
1 1,00Ref. P1

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

8.3 ud Porta 2h pas vid. plaf. marc. 10

Subministre i col.locació de porta doble de pas de 133*225 plafonada en fusta de Pi de Flandes, marc 10, amb
guarnició de Pi de Soria, amb dos fulls batents vidrieres Nivell 3 s/CTE-SU2 i UNE EN 12600:2003, soport dels fulls
mitjançant tres frontises de llautó, cerradura picaport amb manubris d'accionament "Manibloc" 1361 de llautó. Inclòs
part porporcional de peces especiales, completamente acabat segons memòria i planols de projecte; neteja de la
superficie, ma d'imprimació fungicida "Xilamón fondo" i dues mans de "Xiladecor" de color a escollir sobre mostres
per la Propietat i la Direcció Facultativa, d'acabat satinat. Les portes amb sistemes de bloqueig interior disposaran de
desbloqueig des de l'exterior s/CTE-SU3.

Uts.    
1 1,00Ref. P2

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

8.4 ud Porta pas 70 plafon. marc 10

Subministre i col.locació de porta de pas de 70*203 plafonada en fusta de Pi de Flandes, marc envà de 10, amb
guarniment de Pi de Soria, amb un full batent, suport del full mitjançant quatre frontises de llautó, amb manubris
d'accionament de llautó. Inclòs la part porporcional de peces especials, completament acabat segons memòria i
plànols de projecte; neteja de la superficie, ma d'imprimació fungicida "Xilamón fondo" i dues mans de "Xiladecor"
de color a escollir sobre mostres per la Propietat i la Direcció Facultativa, d'acabat satinat. Les portes amb sistemes de
bloqueig interior disposaran de desbloqueig des de l'exterior s/CTE-SU3.

Uts.    
3 3,00Ref. P5

Subtotal 3,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 3,00
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8.5 ud Porta pas 80 plafon. marc 10

Subministre i col.locació de porta de pas de 80*203 plafonada en fusta de Pi de Flandes, marc envà de 10, amb
guarniment de Pi de Soria, amb un full batent, suport del full mitjançant quatre frontises de llautó, amb manubris
d'accionament de llautó. Inclòs la part porporcional de peces especials, completament acabat segons memòria i
plànols de projecte; neteja de la superficie, ma d'imprimació fungicida "Xilamón fondo" i dues mans de "Xiladecor"
de color a escollir sobre mostres per la Propietat i la Direcció Facultativa, d'acabat satinat. Les portes amb sistemes de
bloqueig interior disposaran de desbloqueig des de l'exterior s/CTE-SU3.

Uts.    
2 2,00Ref. P3

1 1,00Ref. P4

Subtotal 3,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 3,00

8.6 ud Porta pas 80 vid. plaf. marc 10

Subministre i col.locació de porta de pas de 80*203 plafonada en fusta de Pi de Flandes, marc envà de 10, amb
guarniment de Pi de Soria, amb un full batent vidriera Nivell 3 s/CTE-SU2 i UNE EN 12600:2003, suport del full mitjançant
quatre frontises de llautó, amb manubris d'accionament de llautó. Inclòs la part porporcional de peces especials,
completament acabat segons memòria i plànols de projecte; neteja de la superficie, ma d'imprimació fungicida
"Xilamón fondo" i dues mans de "Xiladecor" de color a escollir sobre mostres per la Propietat i la Direcció Facultativa,
d'acabat satinat. Les portes amb sistemes de bloqueig interior disposaran de desbloqueig des de l'exterior s/CTE-SU3.

Uts.    
3 3,00Ref. P7

Subtotal 3,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 3,00

8.7 ud Porta pas 90 plafon. marc 10

Subministre i col.locació de porta de pas de 90*203 plafonada en fusta de Pi de Flandes, marc envà de 10, amb
guarniment de Pi de Soria, amb un full batent, suport del full mitjançant quatre frontises de llautó, amb manubris
d'accionament de llautó. Inclòs la part porporcional de peces especials, completament acabat segons memòria i
plànols de projecte; neteja de la superficie, ma d'imprimació fungicida "Xilamón fondo" i dues mans de "Xiladecor"
de color a escollir sobre mostres per la Propietat i la Direcció Facultativa, d'acabat satinat. Les portes amb sistemes de
bloqueig interior disposaran de desbloqueig des de l'exterior s/CTE-SU3.

Uts.    
1 1,00Ref. P6

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

8.8 ud Tapa per a buit d'escala.

Subministre i col.locació de tapa per a buit d'escala de 75*155 plafonada en fusta de Pi de Flandes, marc, amb
guarniment de Pi de Soria, amb un full batent, suport del full mitjançant quatre frontises de llautó, amb manubris
d'accionament de llautó. Inclòs la part porporcional de peces especials, completament acabat segons memòria i
plànols de projecte; neteja de la superficie, ma d'imprimació fungicida "Xilamón fondo" i dues mans de "Xiladecor"
de color a escollir sobre mostres per la Propietat i la Direcció Facultativa, d'acabat satinat.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

0550 GUARDERIALES AMIDAMENT

AMIDAMENT 8 FUSTERIA DE TALLER I VIDRIERIA

Pàgina 12



8.9 ud Finestra 2f. fixes.

Subministre i col.locació de finestra de dos fulls, amb un vidre climalit a cada full Nivell 2 s/CTE-SU2, en fusta de Pi de
Flandes, inclòs peces especials, neteja de la superficie, ma d'imprimació fungicida "Xilamón fondo" i dues mans de
"Xiladecor" de color a escollir sobre mostres per la Propietat i la Direcció Facultativa, d'acabat satinat.

Uts.    
4 4,00Ref. V1

Subtotal 4,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 4,00

8.10 ud Porta pas 70 vid. plaf. marc 10 + finestra 1f.

Subministre i col.locació de porta de pas de 70*203 plafonada en fusta de Pi de Flandes, marc envà de 10, amb
guarniment de Pi de Soria, amb un full batent vidriera Nivell 3 s/CTE-SU2 i UNE EN 12600:2003, suport del full mitjançant
quatre frontises de llautó, amb manubris d'accionament de llautó. Finestra amb un full fixe de 80*96. Inclòs la part
porporcional de peces especials, completament acabat segons memòria i plànols de projecte; neteja de la
superficie, ma d'imprimació fungicida "Xilamón fondo" i dues mans de "Xiladecor" de color a escollir sobre mostres
per la Propietat i la Direcció Facultativa, d'acabat satinat. Les portes amb sistemes de bloqueig interior disposaran de
desbloqueig des de l'exterior s/CTE-SU3.

Uts.    
1 1,00Ref. P8

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

8.11 ml Reixat acer h=1,5m galv.,tela met.torsió simple.

Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb tela metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat,
50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de diàmetre 48 mm, col.locats cada 3 m
sobre daus de formigó, i/ part proporcional de porta de dues fulles de 2x1,5 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de
tub de 50x30x2 mm, passador, pany i pom, segons detall de fusteria.

Uts. Llargada   
1 9,32 9,32

Subtotal 9,32

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 9,32

8.12 m2 Vidre amb càmbra 6/12/6.

Subministre i col.locació de vidre doble Nivell 2 s/CTE-SU2, format per dues llunes de 6 mm de gruix i amb una
càmbra d'aire de 12 mm de gruix, segellat en tot el seu contorn, un cop col.locat el vidre es segellerà mitjançant
silicona transparent.

Uts. Superf.   
16 0,85 13,60Fimestres existents

Subtotal 13,60

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 13,60
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9.1 ud Instal.lació lampisteria

Subministre i instal.lació complerta per a aigua freda y calenta en tub de coure protegit amb tub coarrugat de color
blau per a l'aigua freda i vermell per a l'agua calenta, de diàmetres adequat per a cada us, inclòs peces especials,
colzes, derivacions, vàlvules, i tots els elements necessaris per a sectoritzar cada estància amb escomesa d'aigua i
pel perfecte funcionament de la instal.lació, sempre que sigui possible els tubs aniran vistos i aïllats térmicament, tot
segons plànols i memòria de projecte.
Tots els aparells seran alimentats per dalt i totes les cambres humides tindran vàlvula de tall general per a aigua freda
i per a aigua calenta.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

9.2 ud Fregador inoxidable 1 cubeta

Subministre i instal.lació de fregador de un sinu d'acer inoxidable de la serie "M" de "Roca" o similar escollit per la
Propietat i la Direcció Facultativa, amb aixetes monocomandament model "M2" de "Roca" o similar, amb
mecanisme economitzador d'aigua (obtindran un acabal màxim de 12 litres per minut havent de donar un mínim de
9 litres per minut a una pressió dinàmica mínima d'utilització superior a 1 bar), claus de regulació de tall d'aigua freda
i calenta, tub flexible fins l'escomesa de la xarxa de la casa, inclòs colzes i peces especials, tot acabat i llest per al
seu funcionament.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

9.3 ud Lavabo Dama blanc.

Subministre i instal.lació de lavabo model "Dama" de "Roca" amb pedestal o similar escollit per la Propietat i la
Direcció Facultativa, de color blanc, amb aixetes monocomandament model "M2" de "Roca" o similar, amb
temporitzador i mecanisme economitzador d'aigua (obtindran un acabal màxim de 12 litres per minut havent de
donar un mínim de 9 litres per minut a una pressió dinàmica mínima d'utilització superior a 1 bar), vàlvules de
regulació de tall d'aigua freda i calenta, tub flexible fins a l'escomesa de la xarxa de la instal.lació, inclòs colzes i
peces especials, tot acabat i llest per a funcionament.

Uts.    
3 3,00

Subtotal 3,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 3,00

9.4 ud Vàter Dama blanc.

Subministre i instal.lació de vàter de tanc baix model "Dama" de "Roca" amb sortida adequada per a la connexió a
la xarxa de sanejament de la instal.lació o similar escollit per la Propietat i la Direcció Facultativa, de color blanc, amb
mecanisme de doble descàrrega o de descàrrega interronpible, vàlvula de regulació de tall d'aigua freda, tub
flexible fins a l'escomesa de la xarxa de la instal.lació, inclòs colzes i peces especials, tot acabat i llest per a
funcionament.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00
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9.5 ud Vàter per a nens blanc.

Subministre i instal.lació de vàter per a nens model escollit per la Propietat i la Direcció Facultativa, de color blanc,
amb mecanisme de doble descàrrega o de descàrrega interronpible, vàlvula de regulació de tall d'aigua freda, tub
flexible fins a l'escomesa de la xarxa de la instal.lació, inclòs colzes i peces especials, tot acabat i llest per a
funcionament.

Uts.    
2 2,00

Subtotal 2,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,00

9.6 ud Barra mural doble abatible p/bany adaptat.

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.

Uts.    
2 2,00

Subtotal 2,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,00

9.7 ud Barra mural recta p/bany adaptat.

Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable, col.locat amb
fixacions mecàniques.

Uts.    
2 2,00

Subtotal 2,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,00

9.8 ud Caldera elèctrica 18 Kw.

Subministrament i posterior col·locació de Caldera elèctrica mural, marca SALVADOR ESCODA, model MU-9-180,
completa, fins i tot vas expansió, circulador, elements de regulació i control, claus, vàlvules, etc. i tot el necessari per
al seu correcte funcionament, fins i tot muntatge i accessoris.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

9.9 ud Valv.bola llautó soldar 42 mm.

Subministrament i posterior col·locació de vàlvula de bola de llautó amb anells de tefló, amb extrems per soldar,
apta per a tub de 42 mm de diàmetre, fins i tot muntatge i accessoris.

Uts.    
2 2,00

Subtotal 2,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,00
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9.10 ml Tub coure 39/42 mm.

Subministrament i posterior col·locació de tub de coure rígid de diàmetre 39/42 mm, fins i tot part proporcional
d'accessoris i de fixacions.

Uts. Llargada   
1 16,00 16,00

Subtotal 16,00

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 16,00

9.11 ml Tub coure 32/35 mm.

Subministrament i posterior col·locació de tub de coure rígid de diàmetre 32/35 mm, fins i tot part proporcional
d'accessoris i de fixacions.

Uts. Llargada   
1 24,00 24,00

Subtotal 24,00

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 24,00

9.12 ml Aisl. 25 mm. per a tub 42 mm.

Subministrament i posterior col·locació de conquilla tubular flexible classe M1 i de conductibilitat tèrmica de 0,030
Kcal/h.m.ºC, de 25 mm d'espessor, equivalent a 30 mm d'ITE 02.10 del RITE per a fluids la temperatura dels quals sigui
entre 66 i 100ºC, apta per a tubs de 42 mm de diàmetre exterior, fins i tot muntatge i accessoris.

Uts. Llargada   
1 16,00 16,00

Subtotal 16,00

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 16,00

9.13 ml Aisl. 19 mm. per a tub 35 mm.

Subministrament i posterior col·locació de conquilla tubular flexible classe M1 i de conductibilitat tèrmica de 0,030
Kcal/h.m.ºC, de 19 mm d'espessor, equivalent a 20 mm d'ITE 02.10 del RITE per a fluids la temperatura dels quals sigui
entre 66 i 100ºC, apta per a tubs de 35 mm de diàmetre exterior, fins i tot muntatge i accessoris.

Uts. Llargada   
1 24,00 24,00

Subtotal 24,00

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 24,00

9.14 ud Armari col.lector 8 sortides.

Subministrament i posterior col·locació d'Armari col·lector apte per a terra radiant marca BARBI apte per a 8 sortides
de 16 mm de diàmetre, incloent circulador, vàlvula de dues vies, capçal termoelèctric, detentors, etc.., i tots els
elements necessaris per al correcte funcionament, complet, fins i tot muntatge i accessoris.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

0550 GUARDERIALES AMIDAMENT

AMIDAMENT 9 FONTANERIA , SANITARIS I CALEFACCIÓ

Pàgina 16



9.15 ud Armari col.lector 7 sortides.

Subministrament i posterior col·locació d'Armari col·lector apte per a terra radiant marca BARBI apte per a 7 sortides
de 16 mm de diàmetre, incloent circulador, vàlvula de dues vies, capçal termoelèctric, detentors, etc.., i tots els
elements necessaris per al correcte funcionament, complet, fins i tot muntatge i accessoris.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

9.16 ml Tub reticulat d.16x1,5 mm.

Subministrament i posterior col·locació de tub reticulat flexio amb barrera antioxigen (EVOH), color taronja de 16 mm
de diàmetre exterior i 1,5 mm. d'espessor, completa, fins i tot muntatge i accessoris.

Uts. Llargada   
1 1.462,00 1.462,00

Subtotal 1.462,00

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 1.462,00

9.17 ud Tub exterior alumini d.16 mm.

Subministrament i posterior col·locació de Tub exterior d'alumini de 16 /160, per facilitar la curvatura dels tubs a la
sortida de les caixes de col·lectors, complet, fins i tot muntatge i accessoris.

Uts.     
30 30,00

Subtotal 30,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 30,00

9.18 m2 Paviment terra radiant.

Subministrament i posterior col·locació de paviment de terra radiant, incloent: plafó aïllant en rotlle ALUKRAFT de 20
mm d'espessor; banda perimetral de 120 mm. d'alçària; bolets de fixació per a plafó aïllant; grapes per a subjecció
de tub sobre plafó; complet, fins i tot muntatge i accessoris.

Uts. Superf.   
1 144,00 144,00

Subtotal 144,00

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 144,00

9.19 ud Grup regulaciócompacte.

Subministrament i posterior col·locació de Grup de Regulació compacte marca BARBI model UPS 25-80, incloent:
vàlvula mescladora, circulador, regulador programable, sonda exterior, sonda d'anada, control de la temperatura
màxima, termòmetre, etc.., complet, fins i tot muntatge i accessoris.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

9.20 ud Termòstat ambient.

Subministrament i posterior col·locació de Termòstat ambient marca BARBI, complet, fins i tot muntatge i accessoris.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00
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9.21 ud Instal.lació elèctrica.

Subministrament i posterior instal·lació de tot el connexionat elèctric de la present instal·lació de calefacció.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

9.22 ud Termo elèctric reduït vertical/horitzontal 100 lts.

Subministrament i posterior col·locació de termo elèctric marca FAGOR model reduït M-100 LN de 100 lts. de
capacitat, apte per a instal·lació vertical o horitzontal, de 395 mm de diàmetre i 1.450 mm d'alçària, amb resistència
monofàsica de 1.600 w. de potència, complet, fins i tot muntatge i accessoris.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00
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10.1 ud C.G.P. 160 A i fusibles 63 A

Subministrament i posterior col·locació de Caixa General de Protecció de 160 A., esquema 9, equipada amb tres
fusibles de 63 Amperes, completa, fins i tot muntatge i accessoris.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

10.2 ud Equip de mesura TMF1

Subministrament i posterior col·locació de de mesura industrial TMF1 per a suministrament de 20,78 Kw. a 400 v.,
complet fins i tot muntatge i accessoris.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

10.3 ml Cable no propagador d'incendi (Z1) 0,6/1 Kv.-CU 16 mm2.

Subministrament i posterior col·locació de cable, no propagador de l'incendi i amb emissió de fums i opacitat
reduïda (Z1), conforme a les especificacions de la Norma UNE-21123,  de coure de tensió nominal 0,6/1 K., i de 16
mm2. de secció, complert inclòs muntatge i accesoris de fixació.

Uts. Llargada    
1 95,00 95,00

Subtotal 95,00

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 95,00

10.4 ml Cable no propagador d'incendi (Z1) 0,6/1 Kv.-CU 1,5 mm2.

Subministrament i posterior col·locació de cable, no propagador de l'incendi i amb emissió de fums i opacitat
reduïda (Z1), conforme a les especificacions de la Norma UNE-21123,  de coure de tensió nominal 0,6/1 K., i de 1,5
mm2. de secció, complert inclòs muntatge i accesoris de fixació.

Uts. Llargada   
1 15,00 15,00

Subtotal 15,00

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 15,00

10.5 ml Tub metàl.lic D. 50 mm. en instal.lació fixa de superfície.

Subministrament i posterior col·locació de tub metàl·lic, fabricada en acer galvanització, codi de classificació
552111422010, apte per a instal·lació fixa de superfície, marca Tabalsa, tipus Conduit "TB Corona Or" Protecció total,
de 50 mm de diàmetre exterior, complet, amb part proporcional d'accessoris i de fixacions, fins i tot muntatge i
accessoris.

Uts. Llargada   
1 5,00 5,00

Subtotal 5,00

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 5,00
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10.6 ml Tub corrugat flexible folrat D.50mm instal·lació encastada.

Subministrament i posterior col·locació de tub corrugat flexible folrat exteriorment, fabricat en PVC, de color gris, codi
de classificació 232121, amb IP-425, apte per instal·lació encastrada, marca Pipe-Life, S.A., tipus Reflex, de 50 mm.
de diàmetre exterior, complert, inclòs muntatge i accesoris.

Uts. Llargada    
1 15,00 15,00

Subtotal 15,00

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 15,00

10.7 ud Caixa ICP superfície.

Subministrament i posterior col·locació de caixa de superficie per ICP, model Pragma referència 14101 de la marca
Merlin-Guerin o similar, complerta, inclosos accesoris i fixacions.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

10.8 ud Armari metàl.lic superf..4*48.

Subministrament i posterior col·locació d'armari metàl·lic de superfície amb el lateral de plàstic auto extinguible de
4*48 mòduls, model Pragma F ref.13814 de la marca Merlin-Gerin o similar, amb porta plena, fins i tot amb pany per
a la porta, per a ubicació dels mecanismes de comandament i protecció dels diferents circuits, fins i tot accessoris i
fixacions.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

10.9 ud I.C.P.M. 30 A. 4P.

Subministrament i posterior col·locació de l' Interruptor Automàtic de Control de Potencia Máxima I.C.P.M. de 30 A. 4
P., de 6000 A. de poder de tall, marca Merlin Gerin, model C60N ICP-M,  inclòs muntatge i accesoris.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

10.10 ud P.I.A. 30 A. 4P.

Subministrament i posterior col·locació de l' Interruptor Automátic Magnetotérmic de 30 A. 4 P., de 6000 A. de poder
de tall, marca Merlin Gerin, model C60N,  inclòs muntatge i accesoris.

Uts.    
2 2,00

Subtotal 2,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,00
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10.11 ud Limitador 4P de sobretensió amb protecció de magneto tèrmic.

Subministrament i posterior col·locació de limitador de sobretensió tetrapolar, marca LEGRAND, referència 03938,
inclòs protecció asociada de magnetotérmic referència 06564, complerta, inclòs muntatge i accesoris.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

10.12 ud Interruptor diferencial 40/30 4P.

Subministrament i posterior col·locació de l' Interruptor Diferencial de 4P, marca Merlin-Gerin, de 40/30 mA., inclòs
muntatge i accesoris.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

10.13 ud Interruptor diferencial 40/30 2P.

Subministrament i posterior col·locació de l' Interruptor Diferencial de 2P, marca Merlin-Gerin, de 40/30 mA., inclòs
muntatge i accesoris.

Uts.    
4 4,00

Subtotal 4,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 4,00

10.14 ud P.I.A. 16 A. 2P.

Subministrament i posterior col·locació de l' Interruptor Automátic Magnetotérmic de 16 A. 2 P., de 6000 A. de poder
de tall, marca Merlin Gerin, model C60N,  inclòs muntatge i accesoris.

Uts.    
6 6,00

Subtotal 6,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 6,00

10.15 ud P.I.A. 10 A. 2P.

Subministrament i posterior col·locació de l' Interruptor Automátic Magnetotérmic de 10 A. 2 P., de 6000 A. de poder
de tall, marca Merlin Gerin, model C60N,  inclòs muntatge i accesoris.

Uts.    
8 8,00

Subtotal 8,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 8,00

10.16 ud Contactor bipolar 25 A.

Subministrament i posterior col·locació de contactor bipolar de 20 Amperis, marca Merlin-Gerin o similar, inclòs
muntatge i accesoris.

Uts.    
2 2,00

Subtotal 2,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,00
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10.17 ud Minuter automàtic escala.

Subministrament i posterior col·locació de minuter automàtic d' escala marca Orbis, model T-16 G o similar, complert,
inclòs muntatge i accesoris.

Uts.    
2 2,00

Subtotal 2,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,00

10.18 ml Cable no propagador d'incendi (Z1) 750v Cu 10 mm2.

Subministrament i posterior col·locació de cable, no propagador de l'incendi i  amb emissió de fums i opacitat
reduïda (Z1), conforme a les especificacions de la Norma UNE-211002,  de coure de tensió nominal 750 v., i de 10
mm2. de secció, complert inclòs muntatge i accesoris de fixació.

Uts. Llargada   
1 50,00 50,00

Subtotal 50,00

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 50,00

10.19 ml Cable no propagador d'incendi (Z1) 750v Cu 2,5 mm2.

Subministrament i posterior col·locació de cable, no propagador de l'incendi i  amb emissió de fums i opacitat
reduïda (Z1), conforme a les especificacions de la Norma UNE-211002,  de coure de tensió nominal 750 v., i de 2,5
mm2. de secció, complert inclòs muntatge i accesoris de fixació.

Uts. Llargada   
1 480,00 480,00

Subtotal 480,00

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 480,00

10.20 ml Cable no propagador d'incendi (Z1) 750v Cu 1,5 mm2.

Subministrament i posterior col·locació de cable, no propagador de l' incendi i amb emissió de fums i opacitat
reduïda (Z1), conforme a les especificacions de la Norma UNE-211002,  de coure de tensió nominal 750 v., i de 1,5
mm2. de secció, complert inclòs muntatge i accesoris de fixació.

Uts. Llargada   
1 1.365,00 1.365,00

Subtotal 1.365,00

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 1.365,00

10.21 ml Tub corrugat flexible forrat 32mm instal·lació encastada.

Subministrament i posterior col·locació de tub corrugat flexible forrat exteriormente, fabricat en PVC, de color gris, codi
de classificació 232121, amb IP-425, apte per instal·lació encastrada, marca Pipe-Life, S.A., tipus Reflex, de 32 mm.
de diàmetre exterior, complert, inclòs muntatge i accesoris.

Uts. Llargada   
1 10,00 10,00

Subtotal 10,00

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 10,00
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10.22 ml Tub corrugat flexible forrat 20mm instal·lació encastada.

Subministrament i posterior col·locació de tub corrugat flexible forrat exteriorment, fabricat en PVC, de color gris, codi
de classificació 232121, amb IP-425, apte per instal·lació encastrada, marca Pipe-Life, S.A., tipus Reflex, de 20 mm.
de diàmetre exterior, complert, inclòs muntatge i accesoris.

Uts. Llargada   
1 160,00 160,00

Subtotal 160,00

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 160,00

10.23 ml Tub corrugat flexible forrat 16mm instal·lació encastada.

Subministrament i posterior col·locació de tub corrugat flexible forrat exteriorment, fabricat en PVC, de color gris, codi
de classificació 232121, amb IP-425, apte per instal·lació encastada, marca Pipe-Life, S.A., tipus Reflex, de 16 mm.
de diàmetre exterior, complert, inclòs muntatge i accesoris.  O similar segons models a escollir per la Direcció
Facultativa sobre mostres a presentar pel Contractista.

Uts. Llargada   
1 485,00 485,00

Subtotal 485,00

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 485,00

10.24 ml Tub reforçat llis d. 20 mm. en instal.lació fixa de superfície.

Subministrament i posterior col·locació de tub reforçat llis, fabricat en PVC, de color gris, codi de classificació 43211,
amb IP-427, apte per a instal·lació fixa de superfície, marca Pipe-Life, S.A., tipus reforçat, de 20 mm de diàmetre
exterior, complet, amb part proporcional d'accessoris i de fixacions, fins i tot muntatge i accessoris.

Uts. Llargada   
1 50,00 50,00

Subtotal 50,00

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 50,00

10.25 ud Interruptor bipolar Simon-31 color 30.

Subministrament i posterior col·locació de l' Interruptor bipolar serie Simón-31 color 30, model 31133 o similar,
complert, inclòs muntatge i accesoris.

Uts.    
10 10,00

Subtotal 10,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 10,00

10.26 ud Conmutador Simon-31 color 30.

Subministrament i posterior col·locació de Commutador serie Simón-31 color 30, model 31201 o similar, complert,
inclòs muntatge i accesoris.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00
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10.27 ud Detector d'infraroigs passiu 90°.

Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90°, amb un abast longitudinal <=12 m, muntat
superficialment a la paret.

Uts.    
5 5,00

Subtotal 5,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 5,00

10.28 ud Base bipolar+presa de terra Schuko.

Subministrament i posterior col·locació de Base Monofásica amb Toma de Tierra lateral Schuko, serie Simón-31 color
30, model 31432 o similar, complerta, inclòs muntatge i accesoris.

Uts.    
21 21,00

Subtotal 21,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 21,00

10.29 ud Marc 1 element Simon-31 color 30

Subministrament i posterior col·locació de marc embellidor per un element, serie Simón-31 color 30, model 31611 o
similar, complert, inclòs muntatge i accesoris.

Uts.    
38 38,00

Subtotal 38,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 38,00

10.30 ud Caixa d'encastar 1 element.

Subministrament i posterior col·locació de caixa d'encastrar per un element apta per mecanismes de la serie
Simón-31, model 31710-31 o similar, complerta, inclòs muntatge i accesoris.

Uts. Llargada   
1 38,00 38,00

Subtotal 38,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 38,00

10.31 ud Caixa derivació 100*100*50 mm.

Subministrament i posterior col·locació de caixa de derivació de 100*100*50 amb tapa blanca, inclòs muntatge i
accesoris.

Uts.    
13 13,00

Subtotal 13,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 13,00

10.32 ud Bl.estanc.-interr. Simon-44.

Subministrament i posterior col·locació de bloc estanc, IP 55, amb interruptor de la sèrie Simón-44 incorporat, model
44133-35 o similar, complet, fins i tot muntatge i accessoris.

Uts.     
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00
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10.33 ud Bl.estanc.-conmut. Simon-44.

Subministrament i posterior col·locació de bloc estanc, IP 55, amb interruptor de la sèrie Simón-44 incorporat, model
44201-35 o similar, complet, fins i tot muntatge i accessoris.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

10.34 ud Caixa estanca-base-TT-Simon-44

Subministrament i posterior col·locació de caixa estanca. IP 55, amb base monofàsica de la sèrie Simón-44
incorporada, model 44432-35 o similar segons models a escollir per la Direcció Facultativa sobre mostres a presentar
pel Contractista , complerta, inclòs muntatge i accesoris.

Uts.     
6 6,00

Subtotal 6,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 6,00

10.35 ud Caixa estanca 100*100*55 mm.

Subministrament i posterior col·locació de caixa de derivació quadrada 100*100*55 mm. marca Legrand, serie
Plexo, model 921 36 o similar, complerta, inclòs muntatge i accesoris. O similar segons models a escollir per la
Direcció Facultativa sobre mostres a presentar pel Contractista.

Uts.    
10 10,00

Subtotal 10,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 10,00

10.36 ud Lluminaria estanca 2*58 w. Odel·lux.

Subministrament i posterior col·locació de lluminària estanca de poliéster amb fibra de vidre IP-65, marca ODEL.LUX,
model OD-8551 de 2X58 w. TL, amb balast electronic i difusor de metacrilat, complert, incloent sistema subjecció
suspès al sostre, inclòs llums, muntatge i accesoris.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

10.37 ud Lluminaria estanca 2*36 w. Odel·lux.

Subministrament i posterior col·locació de lluminària estanca de poliéster amb fibra de vidre IP-65, marca ODEL.LUX,
model OD-8553 de 2X36 w. TL, amb balast electronic i difusor de metacrilat, complert, incloent sistema subjecció
suspès al sostre, inclòs llums, muntatge i accesoris.

Uts.    
3 3,00

Subtotal 3,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 3,00
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10.38 ud Lluminaria estanca 1*36 w. Odel·lux.

Subministrament i posterior col·locació de lluminària estanca de poliéster amb fibra de vidre IP-65, marca ODEL.LUX,
model OD-8553 de 1X36 w. TL, amb balast electronic i difusor de metacrilat, complert, incloent sistema subjecció
suspès al sostre, inclòs llums, muntatge i accesoris.

Uts.    
2 2,00

Subtotal 2,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,00

10.39 ud Lluminaria estanca 1*58 w. Odel·lux.

Subministrament i posterior col·locació de lluminària estanca de poliéster amb fibra de vidre IP-65, marca ODEL.LUX,
model OD-5500/5020/5004/5022 de 1X58 w. TL, complert, incloent sistema subjecció suspès al sostre, inclòs llums,
muntatge i accesoris.

Uts.    
19 19,00

Subtotal 19,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 19,00

10.40 ud Downlight superf. L&D 000711

Subministrament i posterior col·locació de Downlight de superfície, apte per a làmpada de 26 w. de potència, marca
L&D, model 000711, fins i tot làmpades de 26 w. i transformador de seguretat, complet, fins i tot muntatge i
accessoris.

Uts.    
7 7,00

Subtotal 7,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 7,00

10.41 ud Downlight superf. L&D 000739

Subministrament i posterior col·locació de Downlight de superfície, apte per a làmpada de 50 w. de potència, marca
L&D, model 000739, fins i tot làmpades de 50 w. i transformador de seguretat, complet, fins i tot muntatge i
accessoris.

Uts.     
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

10.42 ud Lluminària d'emergència 210 lúmens-6 w.

Subministrament i posterior col·locació de lluminària d'emergència IP-42, de 210 lúmens i 6 w. de potència, marca
Legrand, model 615 14, completa, fins i tot muntatge i accessoris.

Uts.    
11 11,00

Subtotal 11,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 11,00
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10.43 ud Extractor EDM-80 R S&P

Subministre i posterior col.locació de extractor per lavabo, model EDM-80 R, marca S&P, amb temporitzador
electrònic incorporat, complet, fins i tot muntatge i accesoris.

Uts.    
4 4,00

Subtotal 4,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 4,00

10.44 ud Extintor portàtil 21A-113B P.6Kg

Subministrament i posterior col·locación d'extintor portátil de 6 kg. de pols ABC, amb pressió incorporada, d' eficàcia
21A-113B, inclosos accesoris i fixacions.

Uts.    
3 3,00

Subtotal 3,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 3,00

10.45 ud Porta EI2 60-C5 pas 800 mm.

Suministre i posterior col·locació de porta galvanitzada EI2 60-C5 de 52 mm. de gruix de fulla, de pas 800*2022,
model PCI-800 de la marca Fire Grup 4 o similar, inclús muntatge i auxiliars.

Uts.    
1 1,00

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00
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11.1 m2 Pintura llisa plàstica H<3mts.

Pintura al plàstic mate, en paraments llisos horitzontals interiors lliscats, a dues mans, fins a una alçada de tres metres.

Uts. Superf.   
1 140,39 140,39IGUAL 5.3

1 4,41 4,41IGUAL 5.7

Subtotal 144,80

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 144,80

11.2 m2 Pintura llisa plàstica V<3mts.

Pintura al plàstic mate, en paraments llisos verticals interiors lliscats, a dues mans, fins a una alçada de tres metres.

Uts. Superf.   
1 191,66 191,66IGUAL 5.1

1 216,70 216,70IGUAL 5.6

Subtotal 408,36

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 408,36

11.3 m2 Pint.rugosa plàstica V <3mts.

Pintura al plàstic mate, en paraments rugosos verticals interiors arrebossats, a dues mans, fins a una alçada de tres
metres.

Uts. Superf.   
1 77,90 77,90IGUAL 5.4

Subtotal 77,90

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 77,90
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12.1 ud Seguretat i Salut

Seguretat i salut a l'obra, 4% segons valor de pressupost de l'obra.

Uts.    
0,04 0,04

Subtotal 0,04

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 0,04

Aquest document es complementa amb els plànols, memòria, plecs de condicions i altre documentació del projecte.

LES a 20 de Maig de 2009

Lluís MOREU HOSTENCH - Arquitecte
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1.1 m2 Arrencada pavim. terratzo,mitjans man.,càrrega manual
Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

141,23 7,13 1.006,97

1.2 m3 Enderroc,mur,maçon.,mitjans man.,càrrega manual
Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

0,37 142,51 52,73

1.3 ud Forat mur ventil.lació.
Construcció de forat en mur exterior, mitjançant tub de PVC de diàmetre adequat segons el cas, per a la ventil.lació
de cuines, lavabos, banys, etc., inclòs remats interior i exterior dels murs amb el conducte, reixeta interior i exterior
preparat per a remat amb aspirador.

3,00 92,30 276,90

1.4 ud Arrenc. inst. aigua i sanejament
Arrenc. inst. aigua i sanejament

1,00 523,13 523,13

1.5 m2 Enderroc envà ceràm. g=20cm
Enderroc de envà de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

61,26 9,75 597,29

1.6 m2 Enderroc envà ceràm,g=5cm
Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

37,43 5,10 190,89

TOTAL PRESSUPOST CAPÍTOL: 2.647,91

0550 GUARDERIALES PRESSUPOST
Núm. Ut. Descripció Amidament Preu Import
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2.1 ud Petita xarxa evacuació fregador
Subministre i instal.lació de petita xarxa d'evaquació d'aigües per a fregador, inclòs part proporcional de peces
especials com colzes, derivacions, abraçaderes, etc., deixant la instal.lació connectada a la xarxa general de
l'edifici, tot complert i acabat segons projecte.

1,00 42,73 42,73

2.2 ud Petita xarxa evacuació bany
Subministre i instal.lació de petita xarxa d'evaquació d' aigües per a tots els aparells instal.lats al bany (lavabo, inodor,
bidet, banyera, etc.), inclòs part proporcional de peces especials com colzes, derivacions, abraçaderes, etc., deixant
la instal.lació connectada a la xarxa general de l'edifici, tot complert i acabat segons projecte.

1,00 151,81 151,81

2.3 ud Petita xarxa evacuació lavabo
Subministre i instal.lació de petita xarxa d'evacuació d' aigües per a tots els aparells instal.lats al lavabo petit (lavabo,
inodor, etc.), inclòs part proporcional de peces especials com colzes, derivacions, abraçaderes, etc., deixant la
instal.lació connectada a la xarxa general de l'edifici, tot complert i acabat segons projecte.

2,00 91,82 183,64

2.4 ud Pericó de conexió 45*45.
Construcció de pericó de connexió d'instal.lació de clavagueres, de 45*45 cm, en formigó en masa de 15 cm de
gruix, tant en els paraments verticals como en la solera, amb paraments arrebossats i lliscats, connexió de desaigües,
tapa de formigó armat, tot acabat i llest pel funcionament.

6,00 76,61 459,66

2.5 ml Tub PVC d125 soterrada.
Subministre i col.locació de tubería de PVC de 125 mm de diàmetre interior, inclòs part proporcional de peces
especials, enterrada en rasa per a clavagueres, inclòs llit de sorra inferior i protecció amb maó en la cara superior,
llesta per al funcionament.

24,00 32,13 771,12

TOTAL PRESSUPOST CAPÍTOL: 1.608,96
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3.1 m2 Fab.ceramica maó d'un forat 4.
Construcció de doble envà de fàbrica de maó d'un forat, de 4 cm d'amplada, assentat amb morter de ciment
Portland P-350 i sorra en la proporció 1:4.

220,61 18,93 4.176,15

3.2 ud Formació dutxa adaptada
Formació de dutxa rectangular adaptada, de 1200x800 mm, .

1,00 203,41 203,41

TOTAL PRESSUPOST CAPÍTOL: 4.379,56

0550 GUARDERIALES PRESSUPOST
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4.1 ud Forat cuina en encimera
Forat cuina en encimera

1,00 30,67 30,67

4.2 m2 Encimera de Silestone
Taulell de Silestone, de 20 mm de gruix, col.locat sobre suport mural i encastat al parament.

2,10 212,54 446,33

TOTAL PRESSUPOST CAPÍTOL: 477,00

0550 GUARDERIALES PRESSUPOST
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5.1 m2 Aplacat vert. guix laminat antihumitat.
Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix amb classe de reacció al foc C-s2,d0,
col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.

191,66 15,79 3.026,31

5.2 m2 Perfileria acer galv.
Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària entre 46 i 55 mm, col.locats cada 60 cm, i
canal d'amplària entre 46 i 55 mm amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament.

191,66 9,96 1.908,93

5.3 m2 Cel ras de guix laminat amb aillant.
Subministre i colocació de cel-ras de guix laminat amb aillant, en rebaix de sostres, fins a 3 metres d'alçada, inclòs la
part proporcional de caixons, laterals de caixons si hi fossin, anclatges, reforç de xarxa de poliuretà en zones de juntes
constructives, i tots els elements necessaris per a deixar la partida completament acabada, amb classe de reacció al
foc B-s3,d0 i B(FL)-s2.

140,39 20,37 2.859,74

5.4 m2 Arreb.mor.cim.int.1:4 V. -3mts.
Arrebossat amb morter de ciment 1:4 en paraments verticals interiors fins a una una alçada de 3 metres, amb classe
de reacció al foc C-s2,d0.

77,90 15,25 1.187,98

5.5 m2 Arreb.mae.fra.int.hidro. -3mts.
Arrebossat amb morter de ciment 1:4 en paraments verticals interiors maestrejat, remolinat i hidrofugat, amb classe
de reacció al foc C-s2,d0, pel posterior alicatat amb rajola de valencia, fins a una alçade de 3 metres.

70,91 15,32 1.086,34

5.6 m2 Lliscat guix blanc V.-3mts.
Lliscat de guix blanc i fi, projectat a màquina, amb classe de reacció al foc C-s2,d0, en parament verticals fins a 3
metres d'alçada, inclòs la part proporcional de caixons, laterals de caixons si hi fossin, anclatges, reforç de xarxa de
poliuretà en zones de juntes constructives, i tots els elements necessaris per a deixar la partida completament
acabada.

216,70 12,00 2.600,40

5.7 m2 Lliscat guix blanc H.-3mts.
Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix
YF, amb classe de reacció al foc C-s2,d0.

4,41 13,70 60,42

5.8 m2 Enrajolat blanc 15*15
Suministre i col.locació de rajola de valencia blanca de 15*15 cm, amb classe de reacció al foc C-s2,d0, assentada
amb pegolán, inclòs rejuntat posterior blanc, inclòs cantoneres plàstiques blanques, a escollir per la Propietat i la
Direcció Tècnica sobre mostres presentades pel contractista.

70,91 31,04 2.201,05

TOTAL PRESSUPOST CAPÍTOL: 14.931,17
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6.1 m2 Paviment terratzo 40*40.
Paviment terratzo amb acabat rebaixat, polit i abrillantat, Classe 1 en zones interiors seques, Classe 2 en distribuidor,
banys i escales s/CTE-SU1, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 L, per a us interior, amb classe de reacció al foc Efl

144,80 25,16 3.643,17

6.2 ml Esglaó terratzo.
Esglaó de terratzo amb acabat rebaixat, polit i abrillantat, de dues peces, frontal i estesa, Classe 2, col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb classe de reacció al foc Efl.

9,00 36,49 328,41

6.3 m2 Paviment infantil amortiguant.
Paviment infantil amortiguant de vivil per interiors amb colors vius, col.locat sobre el paviment existent sense adhesius,
en llosetes de 33,3x33,3x1 cm i 9 kg/m2. Clasificación Bfl-s2 frente al fuego, considerat auto-extintor, no propraga la
flama. Model a escollir per la Propietat i la Direcció Tècnica sobre mostres presentades pel contractista.

76,69 34,53 2.648,11

TOTAL PRESSUPOST CAPÍTOL: 6.619,69
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7.1 m2 Aïllant de poliestirè extrusionat en murs.
Suministre i col·locació d'aïllant de poliestirè extrusionat d'alta densidad  (30 Kg/m3) en plaques encadellades sobre
superfície especificada en el projecte, deixant la partida acabada i el contorn de la superfície sellat amb poliestirè
injectat in situ.

191,66 16,21 3.106,81

7.2 m2 Làmina aillant tèrmic tricapa
Subministre i col.locació de làmina d'aillant tèrmic tricapa d'alumini, formada per doble làmina d'alumini adherida
sobre una resistent matriu de bombolles d'aire i polietilè, amb certificat de qualitat conforme cumpleix els requisits
mínims segons NORMATIVA BÀSICA NBE-CT-79.

100,89 10,75 1.084,57

TOTAL PRESSUPOST CAPÍTOL: 4.191,38
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8.1 m2 Restauració contravents fusta 2 bat.
Restauració de contravents de fusta, amb dues fulles batents, amb substitució d'elements deteriorats, restitució
superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents,
de dos components i baixa viscositat, neteja de la superficie, ma d'imprimació fungicida "Xilamón fondo" i dues mans
de "Xiladecor" de color a escollir sobre mostres per la Propietat i la Direcció Facultativa, d'acabat satinat.

13,33 69,26 923,24

8.2 ud Porta 2h entr. vid. plaf. marc. duella
Subministre i col.locació de porta doble de pas de 133*225 plafonada en fusta de Pi de Flandes Classe 4 s/UNE EN
12207:2000, amb airejador s/CTE-HS3, marc duella, amb guarnició de Pi de Soria, amb dos fulls batents vidrieres Nivell
3 s/CTE-SU2 i UNE EN 12600:2003, soport dels fulls mitjançant tres frontises de llautó, cerradura picaport amb manubris
d'accionament "Manibloc" 1361 de llautó. Inclòs part porporcional de peces especiales, completamente acabat
segons memòria i planols de projecte; neteja de la superficie, ma d'imprimació fungicida "Xilamón fondo" i dues
mans de "Xiladecor" de color a escollir sobre mostres per la Propietat i la Direcció Facultativa, d'acabat satinat. Les
portes amb sistemes de bloqueig interior disposaran de desbloqueig des de l'exterior s/CTE-SU3.

1,00 792,87 792,87

8.3 ud Porta 2h pas vid. plaf. marc. 10
Subministre i col.locació de porta doble de pas de 133*225 plafonada en fusta de Pi de Flandes, marc 10, amb
guarnició de Pi de Soria, amb dos fulls batents vidrieres Nivell 3 s/CTE-SU2 i UNE EN 12600:2003, soport dels fulls
mitjançant tres frontises de llautó, cerradura picaport amb manubris d'accionament "Manibloc" 1361 de llautó. Inclòs
part porporcional de peces especiales, completamente acabat segons memòria i planols de projecte; neteja de la
superficie, ma d'imprimació fungicida "Xilamón fondo" i dues mans de "Xiladecor" de color a escollir sobre mostres per
la Propietat i la Direcció Facultativa, d'acabat satinat. Les portes amb sistemes de bloqueig interior disposaran de
desbloqueig des de l'exterior s/CTE-SU3.

1,00 792,87 792,87

8.4 ud Porta pas 70 plafon. marc 10
Subministre i col.locació de porta de pas de 70*203 plafonada en fusta de Pi de Flandes, marc envà de 10, amb
guarniment de Pi de Soria, amb un full batent, suport del full mitjançant quatre frontises de llautó, amb manubris
d'accionament de llautó. Inclòs la part porporcional de peces especials, completament acabat segons memòria i
plànols de projecte; neteja de la superficie, ma d'imprimació fungicida "Xilamón fondo" i dues mans de "Xiladecor" de
color a escollir sobre mostres per la Propietat i la Direcció Facultativa, d'acabat satinat. Les portes amb sistemes de
bloqueig interior disposaran de desbloqueig des de l'exterior s/CTE-SU3.

3,00 315,83 947,49

8.5 ud Porta pas 80 plafon. marc 10
Subministre i col.locació de porta de pas de 80*203 plafonada en fusta de Pi de Flandes, marc envà de 10, amb
guarniment de Pi de Soria, amb un full batent, suport del full mitjançant quatre frontises de llautó, amb manubris
d'accionament de llautó. Inclòs la part porporcional de peces especials, completament acabat segons memòria i
plànols de projecte; neteja de la superficie, ma d'imprimació fungicida "Xilamón fondo" i dues mans de "Xiladecor" de
color a escollir sobre mostres per la Propietat i la Direcció Facultativa, d'acabat satinat. Les portes amb sistemes de
bloqueig interior disposaran de desbloqueig des de l'exterior s/CTE-SU3.

3,00 360,95 1.082,85

8.6 ud Porta pas 80 vid. plaf. marc 10
Subministre i col.locació de porta de pas de 80*203 plafonada en fusta de Pi de Flandes, marc envà de 10, amb
guarniment de Pi de Soria, amb un full batent vidriera Nivell 3 s/CTE-SU2 i UNE EN 12600:2003, suport del full mitjançant
quatre frontises de llautó, amb manubris d'accionament de llautó. Inclòs la part porporcional de peces especials,
completament acabat segons memòria i plànols de projecte; neteja de la superficie, ma d'imprimació fungicida
"Xilamón fondo" i dues mans de "Xiladecor" de color a escollir sobre mostres per la Propietat i la Direcció Facultativa,
d'acabat satinat. Les portes amb sistemes de bloqueig interior disposaran de desbloqueig des de l'exterior s/CTE-SU3.

3,00 476,91 1.430,73

8.7 ud Porta pas 90 plafon. marc 10
Subministre i col.locació de porta de pas de 90*203 plafonada en fusta de Pi de Flandes, marc envà de 10, amb
guarniment de Pi de Soria, amb un full batent, suport del full mitjançant quatre frontises de llautó, amb manubris
d'accionament de llautó. Inclòs la part porporcional de peces especials, completament acabat segons memòria i
plànols de projecte; neteja de la superficie, ma d'imprimació fungicida "Xilamón fondo" i dues mans de "Xiladecor" de
color a escollir sobre mostres per la Propietat i la Direcció Facultativa, d'acabat satinat. Les portes amb sistemes de
bloqueig interior disposaran de desbloqueig des de l'exterior s/CTE-SU3.

1,00 406,07 406,07
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8.8 ud Tapa per a buit d'escala.
Subministre i col.locació de tapa per a buit d'escala de 75*155 plafonada en fusta de Pi de Flandes, marc, amb
guarniment de Pi de Soria, amb un full batent, suport del full mitjançant quatre frontises de llautó, amb manubris
d'accionament de llautó. Inclòs la part porporcional de peces especials, completament acabat segons memòria i
plànols de projecte; neteja de la superficie, ma d'imprimació fungicida "Xilamón fondo" i dues mans de "Xiladecor" de
color a escollir sobre mostres per la Propietat i la Direcció Facultativa, d'acabat satinat.

1,00 380,05 380,05

8.9 ud Finestra 2f. fixes.
Subministre i col.locació de finestra de dos fulls, amb un vidre climalit a cada full Nivell 2 s/CTE-SU2, en fusta de Pi de
Flandes, inclòs peces especials, neteja de la superficie, ma d'imprimació fungicida "Xilamón fondo" i dues mans de
"Xiladecor" de color a escollir sobre mostres per la Propietat i la Direcció Facultativa, d'acabat satinat.

4,00 605,50 2.422,00

8.10 ud Porta pas 70 vid. plaf. marc 10 + finestra 1f.
Subministre i col.locació de porta de pas de 70*203 plafonada en fusta de Pi de Flandes, marc envà de 10, amb
guarniment de Pi de Soria, amb un full batent vidriera Nivell 3 s/CTE-SU2 i UNE EN 12600:2003, suport del full mitjançant
quatre frontises de llautó, amb manubris d'accionament de llautó. Finestra amb un full fixe de 80*96. Inclòs la part
porporcional de peces especials, completament acabat segons memòria i plànols de projecte; neteja de la
superficie, ma d'imprimació fungicida "Xilamón fondo" i dues mans de "Xiladecor" de color a escollir sobre mostres per
la Propietat i la Direcció Facultativa, d'acabat satinat. Les portes amb sistemes de bloqueig interior disposaran de
desbloqueig des de l'exterior s/CTE-SU3.

1,00 626,91 626,91

8.11 ml Reixat acer h=1,5m galv.,tela met.torsió simple.
Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb tela metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat,
50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de diàmetre 48 mm, col.locats cada 3 m
sobre daus de formigó, i/ part proporcional de porta de dues fulles de 2x1,5 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de
tub de 50x30x2 mm, passador, pany i pom, segons detall de fusteria.

9,32 47,99 447,27

8.12 m2 Vidre amb càmbra 6/12/6.
Subministre i col.locació de vidre doble Nivell 2 s/CTE-SU2, format per dues llunes de 6 mm de gruix i amb una càmbra
d'aire de 12 mm de gruix, segellat en tot el seu contorn, un cop col.locat el vidre es segellerà mitjançant silicona
transparent.

13,60 75,37 1.025,03

TOTAL PRESSUPOST CAPÍTOL: 11.277,38
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9.1 ud Instal.lació lampisteria
Subministre i instal.lació complerta per a aigua freda y calenta en tub de coure protegit amb tub coarrugat de color
blau per a l'aigua freda i vermell per a l'agua calenta, de diàmetres adequat per a cada us, inclòs peces especials,
colzes, derivacions, vàlvules, i tots els elements necessaris per a sectoritzar cada estància amb escomesa d'aigua i
pel perfecte funcionament de la instal.lació, sempre que sigui possible els tubs aniran vistos i aïllats térmicament, tot
segons plànols i memòria de projecte.
Tots els aparells seran alimentats per dalt i totes les cambres humides tindran vàlvula de tall general per a aigua freda i
per a aigua calenta.

1,00 1.600,87 1.600,87

9.2 ud Fregador inoxidable 1 cubeta
Subministre i instal.lació de fregador de un sinu d'acer inoxidable de la serie "M" de "Roca" o similar escollit per la
Propietat i la Direcció Facultativa, amb aixetes monocomandament model "M2" de "Roca" o similar, amb mecanisme
economitzador d'aigua (obtindran un acabal màxim de 12 litres per minut havent de donar un mínim de 9 litres per
minut a una pressió dinàmica mínima d'utilització superior a 1 bar), claus de regulació de tall d'aigua freda i calenta,
tub flexible fins l'escomesa de la xarxa de la casa, inclòs colzes i peces especials, tot acabat i llest per al seu
funcionament.

1,00 72,79 72,79

9.3 ud Lavabo Dama blanc.
Subministre i instal.lació de lavabo model "Dama" de "Roca" amb pedestal o similar escollit per la Propietat i la
Direcció Facultativa, de color blanc, amb aixetes monocomandament model "M2" de "Roca" o similar, amb
temporitzador i mecanisme economitzador d'aigua (obtindran un acabal màxim de 12 litres per minut havent de
donar un mínim de 9 litres per minut a una pressió dinàmica mínima d'utilització superior a 1 bar), vàlvules de
regulació de tall d'aigua freda i calenta, tub flexible fins a l'escomesa de la xarxa de la instal.lació, inclòs colzes i
peces especials, tot acabat i llest per a funcionament.

3,00 87,18 261,54

9.4 ud Vàter Dama blanc.
Subministre i instal.lació de vàter de tanc baix model "Dama" de "Roca" amb sortida adequada per a la connexió a la
xarxa de sanejament de la instal.lació o similar escollit per la Propietat i la Direcció Facultativa, de color blanc, amb
mecanisme de doble descàrrega o de descàrrega interronpible, vàlvula de regulació de tall d'aigua freda, tub
flexible fins a l'escomesa de la xarxa de la instal.lació, inclòs colzes i peces especials, tot acabat i llest per a
funcionament.

1,00 250,05 250,05

9.5 ud Vàter per a nens blanc.
Subministre i instal.lació de vàter per a nens model escollit per la Propietat i la Direcció Facultativa, de color blanc,
amb mecanisme de doble descàrrega o de descàrrega interronpible, vàlvula de regulació de tall d'aigua freda, tub
flexible fins a l'escomesa de la xarxa de la instal.lació, inclòs colzes i peces especials, tot acabat i llest per a
funcionament.

2,00 240,85 481,70

9.6 ud Barra mural doble abatible p/bany adaptat.
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.

2,00 260,25 520,50

9.7 ud Barra mural recta p/bany adaptat.
Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable, col.locat amb
fixacions mecàniques.

2,00 69,42 138,84

9.8 ud Caldera elèctrica 18 Kw.
Subministrament i posterior col·locació de Caldera elèctrica mural, marca SALVADOR ESCODA, model MU-9-180,
completa, fins i tot vas expansió, circulador, elements de regulació i control, claus, vàlvules, etc. i tot el necessari per
al seu correcte funcionament, fins i tot muntatge i accessoris.

1,00 2.120,30 2.120,30

9.9 ud Valv.bola llautó soldar 42 mm.
Subministrament i posterior col·locació de vàlvula de bola de llautó amb anells de tefló, amb extrems per soldar, apta
per a tub de 42 mm de diàmetre, fins i tot muntatge i accessoris.

2,00 26,78 53,56
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9.10 ml Tub coure 39/42 mm.
Subministrament i posterior col·locació de tub de coure rígid de diàmetre 39/42 mm, fins i tot part proporcional
d'accessoris i de fixacions.

16,00 16,12 257,92

9.11 ml Tub coure 32/35 mm.
Subministrament i posterior col·locació de tub de coure rígid de diàmetre 32/35 mm, fins i tot part proporcional
d'accessoris i de fixacions.

24,00 14,20 340,80

9.12 ml Aisl. 25 mm. per a tub 42 mm.
Subministrament i posterior col·locació de conquilla tubular flexible classe M1 i de conductibilitat tèrmica de 0,030
Kcal/h.m.ºC, de 25 mm d'espessor, equivalent a 30 mm d'ITE 02.10 del RITE per a fluids la temperatura dels quals sigui
entre 66 i 100ºC, apta per a tubs de 42 mm de diàmetre exterior, fins i tot muntatge i accessoris.

16,00 10,15 162,40

9.13 ml Aisl. 19 mm. per a tub 35 mm.
Subministrament i posterior col·locació de conquilla tubular flexible classe M1 i de conductibilitat tèrmica de 0,030
Kcal/h.m.ºC, de 19 mm d'espessor, equivalent a 20 mm d'ITE 02.10 del RITE per a fluids la temperatura dels quals sigui
entre 66 i 100ºC, apta per a tubs de 35 mm de diàmetre exterior, fins i tot muntatge i accessoris.

24,00 6,42 154,08

9.14 ud Armari col.lector 8 sortides.
Subministrament i posterior col·locació d'Armari col·lector apte per a terra radiant marca BARBI apte per a 8 sortides
de 16 mm de diàmetre, incloent circulador, vàlvula de dues vies, capçal termoelèctric, detentors, etc.., i tots els
elements necessaris per al correcte funcionament, complet, fins i tot muntatge i accessoris.

1,00 2.685,30 2.685,30

9.15 ud Armari col.lector 7 sortides.
Subministrament i posterior col·locació d'Armari col·lector apte per a terra radiant marca BARBI apte per a 7 sortides
de 16 mm de diàmetre, incloent circulador, vàlvula de dues vies, capçal termoelèctric, detentors, etc.., i tots els
elements necessaris per al correcte funcionament, complet, fins i tot muntatge i accessoris.

1,00 2.327,24 2.327,24

9.16 ml Tub reticulat d.16x1,5 mm.
Subministrament i posterior col·locació de tub reticulat flexio amb barrera antioxigen (EVOH), color taronja de 16 mm
de diàmetre exterior i 1,5 mm. d'espessor, completa, fins i tot muntatge i accessoris.

1.462,00 2,10 3.070,20

9.17 ud Tub exterior alumini d.16 mm.
Subministrament i posterior col·locació de Tub exterior d'alumini de 16 /160, per facilitar la curvatura dels tubs a la
sortida de les caixes de col·lectors, complet, fins i tot muntatge i accessoris.

30,00 1,24 37,20

9.18 m2 Paviment terra radiant.
Subministrament i posterior col·locació de paviment de terra radiant, incloent: plafó aïllant en rotlle ALUKRAFT de 20
mm d'espessor; banda perimetral de 120 mm. d'alçària; bolets de fixació per a plafó aïllant; grapes per a subjecció
de tub sobre plafó; complet, fins i tot muntatge i accessoris.

144,00 37,51 5.401,44

9.19 ud Grup regulaciócompacte.
Subministrament i posterior col·locació de Grup de Regulació compacte marca BARBI model UPS 25-80, incloent:
vàlvula mescladora, circulador, regulador programable, sonda exterior, sonda d'anada, control de la temperatura
màxima, termòmetre, etc.., complet, fins i tot muntatge i accessoris.

1,00 2.636,09 2.636,09

9.20 ud Termòstat ambient.
Subministrament i posterior col·locació de Termòstat ambient marca BARBI, complet, fins i tot muntatge i accessoris.

1,00 159,90 159,90

0550 GUARDERIALES PRESSUPOST
Núm. Ut. Descripció Amidament Preu Import

 9 FONTANERIA , SANITARIS I CALEFACCIÓ

Pàgina 11



9.21 ud Instal.lació elèctrica.
Subministrament i posterior instal·lació de tot el connexionat elèctric de la present instal·lació de calefacció.

1,00 255,33 255,33

9.22 ud Termo elèctric reduït vertical/horitzontal 100 lts.
Subministrament i posterior col·locació de termo elèctric marca FAGOR model reduït M-100 LN de 100 lts. de
capacitat, apte per a instal·lació vertical o horitzontal, de 395 mm de diàmetre i 1.450 mm d'alçària, amb resistència
monofàsica de 1.600 w. de potència, complet, fins i tot muntatge i accessoris.

1,00 334,09 334,09

TOTAL PRESSUPOST CAPÍTOL: 23.322,14
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10.1 ud C.G.P. 160 A i fusibles 63 A
Subministrament i posterior col·locació de Caixa General de Protecció de 160 A., esquema 9, equipada amb tres
fusibles de 63 Amperes, completa, fins i tot muntatge i accessoris.

1,00 183,94 183,94

10.2 ud Equip de mesura TMF1
Subministrament i posterior col·locació de de mesura industrial TMF1 per a suministrament de 20,78 Kw. a 400 v.,
complet fins i tot muntatge i accessoris.

1,00 295,09 295,09

10.3 ml Cable no propagador d'incendi (Z1) 0,6/1 Kv.-CU 16 mm2.
Subministrament i posterior col·locació de cable, no propagador de l'incendi i amb emissió de fums i opacitat
reduïda (Z1), conforme a les especificacions de la Norma UNE-21123,  de coure de tensió nominal 0,6/1 K., i de 16
mm2. de secció, complert inclòs muntatge i accesoris de fixació.

95,00 2,51 238,45

10.4 ml Cable no propagador d'incendi (Z1) 0,6/1 Kv.-CU 1,5 mm2.
Subministrament i posterior col·locació de cable, no propagador de l'incendi i amb emissió de fums i opacitat
reduïda (Z1), conforme a les especificacions de la Norma UNE-21123,  de coure de tensió nominal 0,6/1 K., i de 1,5
mm2. de secció, complert inclòs muntatge i accesoris de fixació.

15,00 0,90 13,50

10.5 ml Tub metàl.lic D. 50 mm. en instal.lació fixa de superfície.
Subministrament i posterior col·locació de tub metàl·lic, fabricada en acer galvanització, codi de classificació
552111422010, apte per a instal·lació fixa de superfície, marca Tabalsa, tipus Conduit "TB Corona Or" Protecció total,
de 50 mm de diàmetre exterior, complet, amb part proporcional d'accessoris i de fixacions, fins i tot muntatge i
accessoris.

5,00 20,77 103,85

10.6 ml Tub corrugat flexible folrat D.50mm instal·lació encastada.
Subministrament i posterior col·locació de tub corrugat flexible folrat exteriorment, fabricat en PVC, de color gris, codi
de classificació 232121, amb IP-425, apte per instal·lació encastrada, marca Pipe-Life, S.A., tipus Reflex, de 50 mm.
de diàmetre exterior, complert, inclòs muntatge i accesoris.

15,00 2,56 38,40

10.7 ud Caixa ICP superfície.
Subministrament i posterior col·locació de caixa de superficie per ICP, model Pragma referència 14101 de la marca
Merlin-Guerin o similar, complerta, inclosos accesoris i fixacions.

1,00 10,95 10,95

10.8 ud Armari metàl.lic superf..4*48.
Subministrament i posterior col·locació d'armari metàl·lic de superfície amb el lateral de plàstic auto extinguible de
4*48 mòduls, model Pragma F ref.13814 de la marca Merlin-Gerin o similar, amb porta plena, fins i tot amb pany per
a la porta, per a ubicació dels mecanismes de comandament i protecció dels diferents circuits, fins i tot accessoris i
fixacions.

1,00 297,54 297,54

10.9 ud I.C.P.M. 30 A. 4P.
Subministrament i posterior col·locació de l' Interruptor Automàtic de Control de Potencia Máxima I.C.P.M. de 30 A. 4
P., de 6000 A. de poder de tall, marca Merlin Gerin, model C60N ICP-M,  inclòs muntatge i accesoris.

1,00 106,39 106,39

10.10 ud P.I.A. 30 A. 4P.
Subministrament i posterior col·locació de l' Interruptor Automátic Magnetotérmic de 30 A. 4 P., de 6000 A. de poder
de tall, marca Merlin Gerin, model C60N,  inclòs muntatge i accesoris.

2,00 88,66 177,32

10.11 ud Limitador 4P de sobretensió amb protecció de magneto tèrmic.
Subministrament i posterior col·locació de limitador de sobretensió tetrapolar, marca LEGRAND, referència 03938,
inclòs protecció asociada de magnetotérmic referència 06564, complerta, inclòs muntatge i accesoris.

1,00 420,73 420,73
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10.12 ud Interruptor diferencial 40/30 4P.
Subministrament i posterior col·locació de l' Interruptor Diferencial de 4P, marca Merlin-Gerin, de 40/30 mA., inclòs
muntatge i accesoris.

1,00 193,61 193,61

10.13 ud Interruptor diferencial 40/30 2P.
Subministrament i posterior col·locació de l' Interruptor Diferencial de 2P, marca Merlin-Gerin, de 40/30 mA., inclòs
muntatge i accesoris.

4,00 102,76 411,04

10.14 ud P.I.A. 16 A. 2P.
Subministrament i posterior col·locació de l' Interruptor Automátic Magnetotérmic de 16 A. 2 P., de 6000 A. de poder
de tall, marca Merlin Gerin, model C60N,  inclòs muntatge i accesoris.

6,00 38,76 232,56

10.15 ud P.I.A. 10 A. 2P.
Subministrament i posterior col·locació de l' Interruptor Automátic Magnetotérmic de 10 A. 2 P., de 6000 A. de poder
de tall, marca Merlin Gerin, model C60N,  inclòs muntatge i accesoris.

8,00 38,15 305,20

10.16 ud Contactor bipolar 25 A.
Subministrament i posterior col·locació de contactor bipolar de 20 Amperis, marca Merlin-Gerin o similar, inclòs
muntatge i accesoris.

2,00 39,63 79,26

10.17 ud Minuter automàtic escala.
Subministrament i posterior col·locació de minuter automàtic d' escala marca Orbis, model T-16 G o similar, complert,
inclòs muntatge i accesoris.

2,00 51,83 103,66

10.18 ml Cable no propagador d'incendi (Z1) 750v Cu 10 mm2.
Subministrament i posterior col·locació de cable, no propagador de l'incendi i  amb emissió de fums i opacitat
reduïda (Z1), conforme a les especificacions de la Norma UNE-211002,  de coure de tensió nominal 750 v., i de 10
mm2. de secció, complert inclòs muntatge i accesoris de fixació.

50,00 3,11 155,50

10.19 ml Cable no propagador d'incendi (Z1) 750v Cu 2,5 mm2.
Subministrament i posterior col·locació de cable, no propagador de l'incendi i  amb emissió de fums i opacitat
reduïda (Z1), conforme a les especificacions de la Norma UNE-211002,  de coure de tensió nominal 750 v., i de 2,5
mm2. de secció, complert inclòs muntatge i accesoris de fixació.

480,00 1,17 561,60

10.20 ml Cable no propagador d'incendi (Z1) 750v Cu 1,5 mm2.
Subministrament i posterior col·locació de cable, no propagador de l' incendi i amb emissió de fums i opacitat
reduïda (Z1), conforme a les especificacions de la Norma UNE-211002,  de coure de tensió nominal 750 v., i de 1,5
mm2. de secció, complert inclòs muntatge i accesoris de fixació.

1.365,00 0,94 1.283,10

10.21 ml Tub corrugat flexible forrat 32mm instal·lació encastada.
Subministrament i posterior col·locació de tub corrugat flexible forrat exteriormente, fabricat en PVC, de color gris, codi
de classificació 232121, amb IP-425, apte per instal·lació encastrada, marca Pipe-Life, S.A., tipus Reflex, de 32 mm.
de diàmetre exterior, complert, inclòs muntatge i accesoris.

10,00 1,76 17,60

10.22 ml Tub corrugat flexible forrat 20mm instal·lació encastada.
Subministrament i posterior col·locació de tub corrugat flexible forrat exteriorment, fabricat en PVC, de color gris, codi
de classificació 232121, amb IP-425, apte per instal·lació encastrada, marca Pipe-Life, S.A., tipus Reflex, de 20 mm.
de diàmetre exterior, complert, inclòs muntatge i accesoris.

160,00 1,26 201,60
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10.23 ml Tub corrugat flexible forrat 16mm instal·lació encastada.
Subministrament i posterior col·locació de tub corrugat flexible forrat exteriorment, fabricat en PVC, de color gris, codi
de classificació 232121, amb IP-425, apte per instal·lació encastada, marca Pipe-Life, S.A., tipus Reflex, de 16 mm.
de diàmetre exterior, complert, inclòs muntatge i accesoris.  O similar segons models a escollir per la Direcció
Facultativa sobre mostres a presentar pel Contractista.

485,00 1,20 582,00

10.24 ml Tub reforçat llis d. 20 mm. en instal.lació fixa de superfície.
Subministrament i posterior col·locació de tub reforçat llis, fabricat en PVC, de color gris, codi de classificació 43211,
amb IP-427, apte per a instal·lació fixa de superfície, marca Pipe-Life, S.A., tipus reforçat, de 20 mm de diàmetre
exterior, complet, amb part proporcional d'accessoris i de fixacions, fins i tot muntatge i accessoris.

50,00 4,70 235,00

10.25 ud Interruptor bipolar Simon-31 color 30.
Subministrament i posterior col·locació de l' Interruptor bipolar serie Simón-31 color 30, model 31133 o similar,
complert, inclòs muntatge i accesoris.

10,00 15,30 153,00

10.26 ud Conmutador Simon-31 color 30.
Subministrament i posterior col·locació de Commutador serie Simón-31 color 30, model 31201 o similar, complert,
inclòs muntatge i accesoris.

1,00 10,34 10,34

10.27 ud Detector d'infraroigs passiu 90°.
Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90°, amb un abast longitudinal <=12 m, muntat
superficialment a la paret.

5,00 45,72 228,60

10.28 ud Base bipolar+presa de terra Schuko.
Subministrament i posterior col·locació de Base Monofásica amb Toma de Tierra lateral Schuko, serie Simón-31 color
30, model 31432 o similar, complerta, inclòs muntatge i accesoris.

21,00 8,95 187,95

10.29 ud Marc 1 element Simon-31 color 30
Subministrament i posterior col·locació de marc embellidor per un element, serie Simón-31 color 30, model 31611 o
similar, complert, inclòs muntatge i accesoris.

38,00 2,07 78,66

10.30 ud Caixa d'encastar 1 element.
Subministrament i posterior col·locació de caixa d'encastrar per un element apta per mecanismes de la serie
Simón-31, model 31710-31 o similar, complerta, inclòs muntatge i accesoris.

38,00 0,72 27,36

10.31 ud Caixa derivació 100*100*50 mm.
Subministrament i posterior col·locació de caixa de derivació de 100*100*50 amb tapa blanca, inclòs muntatge i
accesoris.

13,00 1,48 19,24

10.32 ud Bl.estanc.-interr. Simon-44.
Subministrament i posterior col·locació de bloc estanc, IP 55, amb interruptor de la sèrie Simón-44 incorporat, model
44133-35 o similar, complet, fins i tot muntatge i accessoris.

1,00 16,89 16,89

10.33 ud Bl.estanc.-conmut. Simon-44.
Subministrament i posterior col·locació de bloc estanc, IP 55, amb interruptor de la sèrie Simón-44 incorporat, model
44201-35 o similar, complet, fins i tot muntatge i accessoris.

1,00 12,37 12,37
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10.34 ud Caixa estanca-base-TT-Simon-44
Subministrament i posterior col·locació de caixa estanca. IP 55, amb base monofàsica de la sèrie Simón-44
incorporada, model 44432-35 o similar segons models a escollir per la Direcció Facultativa sobre mostres a presentar
pel Contractista , complerta, inclòs muntatge i accesoris.

6,00 13,31 79,86

10.35 ud Caixa estanca 100*100*55 mm.
Subministrament i posterior col·locació de caixa de derivació quadrada 100*100*55 mm. marca Legrand, serie Plexo,
model 921 36 o similar, complerta, inclòs muntatge i accesoris. O similar segons models a escollir per la Direcció
Facultativa sobre mostres a presentar pel Contractista.

10,00 7,38 73,80

10.36 ud Lluminaria estanca 2*58 w. Odel·lux.
Subministrament i posterior col·locació de lluminària estanca de poliéster amb fibra de vidre IP-65, marca ODEL.LUX,
model OD-8551 de 2X58 w. TL, amb balast electronic i difusor de metacrilat, complert, incloent sistema subjecció
suspès al sostre, inclòs llums, muntatge i accesoris.

1,00 82,03 82,03

10.37 ud Lluminaria estanca 2*36 w. Odel·lux.
Subministrament i posterior col·locació de lluminària estanca de poliéster amb fibra de vidre IP-65, marca ODEL.LUX,
model OD-8553 de 2X36 w. TL, amb balast electronic i difusor de metacrilat, complert, incloent sistema subjecció
suspès al sostre, inclòs llums, muntatge i accesoris.

3,00 71,03 213,09

10.38 ud Lluminaria estanca 1*36 w. Odel·lux.
Subministrament i posterior col·locació de lluminària estanca de poliéster amb fibra de vidre IP-65, marca ODEL.LUX,
model OD-8553 de 1X36 w. TL, amb balast electronic i difusor de metacrilat, complert, incloent sistema subjecció
suspès al sostre, inclòs llums, muntatge i accesoris.

2,00 61,03 122,06

10.39 ud Lluminaria estanca 1*58 w. Odel·lux.
Subministrament i posterior col·locació de lluminària estanca de poliéster amb fibra de vidre IP-65, marca ODEL.LUX,
model OD-5500/5020/5004/5022 de 1X58 w. TL, complert, incloent sistema subjecció suspès al sostre, inclòs llums,
muntatge i accesoris.

19,00 112,03 2.128,57

10.40 ud Downlight superf. L&D 000711
Subministrament i posterior col·locació de Downlight de superfície, apte per a làmpada de 26 w. de potència, marca
L&D, model 000711, fins i tot làmpades de 26 w. i transformador de seguretat, complet, fins i tot muntatge i
accessoris.

7,00 225,03 1.575,21

10.41 ud Downlight superf. L&D 000739
Subministrament i posterior col·locació de Downlight de superfície, apte per a làmpada de 50 w. de potència, marca
L&D, model 000739, fins i tot làmpades de 50 w. i transformador de seguretat, complet, fins i tot muntatge i
accessoris.

1,00 53,03 53,03

10.42 ud Lluminària d'emergència 210 lúmens-6 w.
Subministrament i posterior col·locació de lluminària d'emergència IP-42, de 210 lúmens i 6 w. de potència, marca
Legrand, model 615 14, completa, fins i tot muntatge i accessoris.

11,00 73,20 805,20

10.43 ud Extractor EDM-80 R S&P
Subministre i posterior col.locació de extractor per lavabo, model EDM-80 R, marca S&P, amb temporitzador
electrònic incorporat, complet, fins i tot muntatge i accesoris.

4,00 58,98 235,92

10.44 ud Extintor portàtil 21A-113B P.6Kg
Subministrament i posterior col·locación d'extintor portátil de 6 kg. de pols ABC, amb pressió incorporada, d' eficàcia
21A-113B, inclosos accesoris i fixacions.

3,00 52,52 157,56
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10.45 ud Porta EI2 60-C5 pas 800 mm.
Suministre i posterior col·locació de porta galvanitzada EI2 60-C5 de 52 mm. de gruix de fulla, de pas 800*2022,
model PCI-800 de la marca Fire Grup 4 o similar, inclús muntatge i auxiliars.

1,00 328,65 328,65

TOTAL PRESSUPOST CAPÍTOL: 12.837,28
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11.1 m2 Pintura llisa plàstica H<3mts.
Pintura al plàstic mate, en paraments llisos horitzontals interiors lliscats, a dues mans, fins a una alçada de tres metres.

144,80 5,11 739,93

11.2 m2 Pintura llisa plàstica V<3mts.
Pintura al plàstic mate, en paraments llisos verticals interiors lliscats, a dues mans, fins a una alçada de tres metres.

408,36 4,49 1.833,54

11.3 m2 Pint.rugosa plàstica V <3mts.
Pintura al plàstic mate, en paraments rugosos verticals interiors arrebossats, a dues mans, fins a una alçada de tres
metres.

77,90 5,70 444,03

TOTAL PRESSUPOST CAPÍTOL: 3.017,50
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12.1 ud Seguretat i Salut
Seguretat i salut a l'obra, 4% segons valor de pressupost de l'obra.

0,04 85.309,97 3.412,40

TOTAL PRESSUPOST CAPÍTOL: 3.412,40
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

1 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES ................................................… 2.647,91

2 SANEJAMENT ....................................................................................… 1.608,96

3 FÀBRICAS I RAM DE PALETA ...............................................................… 4.379,56

4 MAÇONERIA .....................................................................................… 477,00

5 REVESTIMENTS ...................................................................................… 14.931,17

6 PAVIMENTS ........................................................................................… 6.619,69

7 AÏLLANTS ...........................................................................................… 4.191,38

8 FUSTERIA DE TALLER I VIDRIERIA ..........................................................… 11.277,38

9 FONTANERIA , SANITARIS I CALEFACCIÓ .............................................… 23.322,14

10 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS .......................................… 12.837,28

11 PINTURA ..........................................................................................… 3.017,50

12 SEGURETAT I SALUT ...........................................................................… 3.412,40

TOTAL ........................................ 88.722,37

Ascendeix el Pressupost d'Execució Material de l'obra a la quantitat de vuitanta-vuit mil set-cents vint-i-dos euros amb trenta-set
cèntims

Aquest document es complementa amb els plànols, memòria, plecs de condicions i altre documentació del projecte.

LES a 20 de Maig de 2009

Lluís MOREU HOSTENCH
Arquitecte
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 0550 GUARDERIALES RESUM DE PRESSUPOST

RESUM GENERAL DE PRESSUPOST

Pressupost d'Execució Material (P.E.M.) 88.722,37 .-€

Despeses generals 13% 11.533,91 .-€
Benefici industrial 6% 5.323,34 .-€

Base Imposable 105.579,62 .-€
I.V.A. 16% 16.892,74 .-€

Pressupost d'Execució per Contracta (P.E.C.) 122.472,36 .-€

Ascendeix el Pressupost d'Execució per Contracta a la quantitat de :
CENT VINT-I-DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS Euros amb TRENTA-SIS Cèntims.

LES, a, 20 de Maig de 2009

Lluís MOREU i HOSTENCH
ARQUITECTE


	090520APortadaCat.pdf
	090520B1MemoriaDescriptivaCat
	090520B2MemoriaConstructiva
	090520B3CumplimentCTE
	090520B4CumplimentAltresNormes
	090520ENormaAplicableCat
	3127501CG1432N0001TR
	090520Fotos
	090520D2SI-PBEXCat
	090520Fontaneria
	090520FitxaNBE-CA-88
	090520FitxaHE1
	090520RITE
	090520Telecomunicacions
	090520FCtrlQualitatMemoria
	090520EcoeficienciaExecutiu
	090520ResidusObraNova
	090520EPlaCtrlQualitatCTE
	090520PlanolsPBEX
	u1.pdf
	p1
	p2
	p3
	p4
	c1
	i
	ia1
	ia2
	ic1
	ie1
	ie2
	f1
	f2
	d1

	090520FCondicionsTecniquesCTE
	090520Facu
	090520AmidPBEX
	090520PressupostPBEX
	090520ResumPressupost

