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DD – DADES GENERALS 

DD 1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 

Nom de projecte: Projecte executiu d’obra provisional d’aparcament 

exterior situat a Les, Lleida.  

Objecte de l’encàrrec: Redacció de projecte executiu d’aparcament 

exterior situat a Les, Lleida.   

Situació: Carrer sant Jaume nº22   

Ref. cadastral: 2928021CG1422N0001HM i    

2928022CG1422N0001WM  

DD 2 AGENTS DE PROJECTE. 

Promotor/s 

Nom Marcos Boya Deo NIF  41096673C 

Adreça Carrer Sant Jaume nº22   

Municipi  Les, Lleida CP 25540 

 

Arquitecte – Redactor/s 

Arquitecte: Ionut Cosenco NIF X3151481k 

Correu elèctronic Icosenco@gendico.com Col·legiat  55003-5 

Adreça C/Josep Anselm Clave Núm. 11 

Municipi  Esplugues de Llobregat, Barcelona CP 08950 

 

DD 3 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS, PROJECTES PARCIALS. 

Estudi topogràfic:  No s’escau  

Estudi geotècnic:  No s’escau  

Certificació energètica:  No s’escau  

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Estudi de gestió de residus  Redactat pel mateix arquitecte projectista  
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MD – MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 - INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA  

 

El present document té per objecte la descripció i justificació dels diferents elements 

que configuren l’implantació d’una obra provisional per a un aparcament exterior 

situat a Lei, Lleida.   

 

Actualment la parcel·la presenta una rampa existent que dóna accés des del carrer   

(Carretera de Lleida a Viehla) a l’interior on es troba un hangar i una zona de jardí 

que pertany a l’edifici residencial mitjaner.  

 

En l’accés, actualment, es troba un petit estanc junt a la rampa d’accès actual que 

es proposa enderrocar en aquest projecte, per accedir a la planta superior 

d’aparcaments que es descriurà més endavant en aquesta memòria.  

 

És compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació 

d’edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de 

l’edificació (CTE RD. 314/2006). Aixi com la resta de normativa tècnica d’àmbit 

estatal, autonòmic i municipal que li sigui d’aplicació.  
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MD 2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  

2.1DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE I DELS ESPAIS EXTERIORS ADSCRITS 

El project detalla la implantació d’una obra provisional per a un aparcament exterior 

compost per dos nivells.  

 

Actualment, l’accés a l’interior de la parcel·la es realitza des de una rampa existent 

que comunica l’hangar i la zona de jardí de l’habitatge col·lindant.  

 

A l’altre costat de l’accés, entre la rampa i l’edifici d’habitatges, es troba un petit 

local d’una sola planta, amb una profunditat construïda aproximadament de 8.28m 

i una amplada de façana de 5.17m. 

 

Les intervencions que es volen realitzar és l’enderroc del local existent, situat junt a la 

rampa d’accés descrit anteriorment, i l’hangar ubicat a l’interior de la parcel·la on es 

situaran les places d’aparcaments.  

 

Les superficies construïdes a enderrocar son les següents:  

ENDERROC 

SITUACIÓ SUPERCICIE CONSTRUIDA 

Hangar  295.35 m2 

Local  42.06 m2 

 

Una vegada realitzat l’enderroc, es procedeix a la formació de la nova rampa 

d’accés, es formarà un replà en l’entrada de 4m de profunditat amb una suau 

pendent del 4% i seguidament dues rampes per les que s’accedeix als dos nivells 

d’aparcaments. La rampa desdencent, realitzada sobre l’existent, es formarà  

mitjançant un recrescut inclòs la resta de paviment des de que finalitza la rampa, 

elevant la cota del terreny natural uns 60cm aproximadament, fins al final de la 

parcel·la, a cota de terreny natural, amb una pendent del 2.3%.  
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La rampa ascendent, inicia a 4m respecte a la línia de façana, el replà serà de les 

materixes dimensions que el de la rampa descendent però amb pendent ascendent 

de 4%, aquesta presenta una pendent del 16.20% i s’ubicarà on es troba el local 

actualment.  

 

Al nivell superior es formà una pendent del 2% des de la zona de circulació fins al final 

de les places d’aparcament.   

 

Es generen els espais d’aparcament mitjançant volums oberts, zones de circulació i 

rampes amb una superfície construïda de:  

ESTAT REFORMAT NIVELL INFERIOR 

SITUACIÓ SUPERCICIE 

CONSTRUIDA 

Places d’aparcament 184.54 m2 

Replà d’accés 35.57 m2 

Rampa d’accés a nivell inferior 70.14 m2 

Zona de circulació nivell inferior  136.43 m2 

 

ESTAT REFORMAT NIVELL SUPERIOR 

SITUACIÓ SUPERCICIE 

CONSTRUIDA 

Places d’aparcament 126.50 m2 

Rampa d’accés a nivell inferior 37.78 m2 

Zona de circulació nivell inferior  118.80 m2 

 

La previsió de places d’aparcament son les següents:  

- A nivell inferior es generen 10 places en el que es deixa una previsió d’una 

possible ubicació de trasters darrera de cada plaça. 

- A nivell superior es preveuen realitzar 10 places.  

L’estructura formada per a l’aparcament superior consisteix en una estructura de 

pòrtics metàl·lics formats per bigues i pilars d’acer galvanitzat amb unions cargolades.  

El forjat serà col·laborant tipus HAIRCOL 59, recolzat sobre corretges de perfils 
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metàl·lics. Es detallarà en la documentació gràfica del projecte.  

 

2.2 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI. PROGRAMA FUNCIONAL 

El disseny dels aparcaments compleix amb la normativa del plà d’ordenació 

urbanística metropolitana vigent.  

2.2.1 SUPERFICIES CONSTRUIDES 

 

ENDERROC 

SITUACIÓ SUPERCICIE CONSTRUIDA 

Hangar  295.35 m2 

Local  42.06 m2 

 

ESTAT REFORMAT NIVELL INFERIOR 

SITUACIÓ SUPERCICIE 

CONSTRUIDA 

Places d’aparcament 184.54 m2 

Replà d’accés 35.57 m2 

Rampa d’accés a nivell inferior 70.14 m2 

Zona de circulació nivell inferior  136.43 m2 

 

ESTAT REFORMAT NIVELL SUPERIOR 

SITUACIÓ SUPERCICIE 

CONSTRUIDA 

Places d’aparcament 126.50 m2 

Rampa d’accés a nivell inferior 37.78 m2 

Zona de circulació nivell inferior  118.80 m2 
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MD3 PRESTACIONS : REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ DE LES CARACERISTIQUES  

 

L’aparcament projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i 

habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els 

requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa 

d’aplicació.  

 

Com la construcció es tècnicament senzilla i escassa d’entita constructiva, sense 

caràcter residencial ni públic, encara de que es tracta d’una edificació nova,  

s’exclou l’edificació de l’àplicació del CTE.  

 

A continuació es defieixen els requisits generals a complimentar que depenen de les 

seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:  

 

-Funcionalitat  

     Utilització 

   Accessibilitat 

- Seguretat     Estructural 

  

MD 3.1 CONDICIONS DE FUNCIONALITAT DE L’EDIFICI   

 

MD 3.1.1 Condicions funcionals relativesa l’ús  

El disseny de l’aparcament dóna resposta a les condicions establertes per la 

normativa pertinent, incorpora les condicions d’accessibiltat establertes per el el 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat 

d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat 
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fixat a la LOE. 

Aixi doncs, l’accessibilitat exterior que comunica amb l’interior fins a les places 

d’aparcaent es resolen amb rampes per accés rodat amb pendents inferiors o igual 

al 20% establert al document bàsic del Codi Téncnic.  

S’adjunta la fitxa justificativa del D.135/1995, i del DB SUA on es recullen les condicions 

que presenta aquest itinerari practicable. 

  S’adjunta fitxa Codi d’Accessibilitat i SUA a l’annex de la memòria 

 

MD 3.2 SEGURETAT ESTRUCTURAL  

MD 3.2.1 Sustentació del porxo  

Es crearan nous fonaments per a l’estructura que conforma l’aparcament del nivell 

superior, realitzant fonaments aïllats per a cada pilar metàl·lic que s’executi per a la 

formació dels pòrtics.  

Es detallarà les seves característiques i dimensions en els plànols de la memòria.  

 

MD 3.2.2 Sistema estructural: Bases de càlcul i accions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, de 

l’estructura es satisfà segons els paràmetres establerts en els Documents Bàsics que li 

són d’aplicació: 
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DB SE  Seguretat estructural 

DB SE-AE Accions a l’edificació 

DB SE-C Fonaments 

DB SE-A Acer 

Per l’estructura de formigó en el que s’estableix a la: 

EHE-08 Instrucció de formigó estructural 

Pel que fa a la simiciat en el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de construcció 

sismoresistent.  

No es justificarà la normativa relacionada amb el foc ja que els aparcaments són 

exteriors.  

Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural 

es desenvolupen en aquest apartat.  

En base a elles, s'han avaluat les accions gravitatòries, les sobrecàrregues d'ús, de 

neu, 

així com les accions derivades del vent, de la temperatura i de la inestabilitat dels 

materials (accions reològiques) i del sisme. Totes elles es detallen a continuació. 

 

Accions gravitatòries 

Aquestes són les produïdes pel pes dels elements constructius i dels objectes que puguin 

actuar, així com per raó del seu ús i de la neu. 

Les primeres s'han entès dissociades en: 

 a) Pes propi: càrrega deguda al pes de l'element resistent. 
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 b) Càrrega permanent: càrrega deguda als pesos de tots els elements constructius 

i instal·lacions fixes que suporta l'element resistent. 

 Les segones s'han suposat composades per tres tipologies diferents d'acció, que 

obeeixen sempre al pes de tots els objectes que puguin gravitar sobre un element: 

persones, mobles, instal·lacions inamovibles, matèries emmagatzemades, vehicles, 

etc. 

 Aquestes tres tipologies són les següents: 

 a) Sobrecàrregues superficials: són accions derivades de l'ús, les quals actuen 

superficialment sobre els elements resistents. En elles s'inclouen les d'ús 

pròpiament dites, segons la taula 3.1. de la norma DB SE-AE i tanmateix aquelles 

que, a judici del que subscriu, s'estima en cada cas més adients, donat l'ús 

concret de la zona sotmesa a càrrega, segons s’expressa mes endavant. 

 b) Sobrecàrregues lineals: són les accions derivades de l'ús que actuïn al llarg d'una 

línia. Al respecte, es té en consideració la sobrecàrrega de balcons volats a que 

fa referència l'article 3.1.1 de la DB SE-AE. 

 c) Sobrecàrregues aïllades: són les accions derivades de l'ús, que actuen o poden 

actuar en un punt de l'estructura. La consideració d'aquestes sobrecàrregues 

s'adequa a l'article 3.1.1.- de la DB SE-AE. 

 La determinació final de les intensitats de les accions de cadascuna de les tipologies 

detallades s'ha portat a terme a partir de les consideracions de l’article 3.1.1, 

l’apartat 7 i 8, de la DB SE-AE, referents a les hipòtesis d'aplicació de sobrecàrregues 

i de l’article 4.3 i 4.4 referents a les accions causades per un impacte i altres accions 

accidentals, respectivament. 

 Finalment, les terceres, les que tenen en compte l'acció produïda sobre els elements 

resistents per acumulació de la neu, s'han estimat en ordre a l'aplicació de l’article 
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3.5 de la norma DB SE-AE, referent als valors característics de la carrega de neu, les 

sobrecàrregues a considerar sobre elements horitzontals, i sobre els plans inclinats, 

les accions degudes a l'acumulació de la neu i a les alternances de càrrega fruit de 

l'esmentada acumulació, respectivament. 

 En relació a les consideracions i definicions establertes, les accions considerades en 

el càlcul de l'estructura de l'edifici que es presenta son les següents. 

Pesos propis i càrregues permanents. 

Per a la determinació dels pesos propis i les càrregues permanents degudes als materials 

i sistemes constructius empleats, s'han tingut en compte com a referència, els valors que 

hi figuren a les taules C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 I C.6 de la norma referida, dels que 

destaquen: 

SE Accions considerades 

Càrregues permanents (G) 

- Pesos propis 

Materials: Kn/m3 

Formigó armat 25.0 

Formigó en masa 24.0 

Formigó lleuger  9.0-20.0 

Acer Armadures 78.5 

Acer estructural  78.5 

 

Càrregues Variables (Q) 

- Sobrecàrregues d’ús 
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Categoria d’ús 

 
Subcategories d’ús  

Càrrega 
uniforme

* (kN/m2) 

Càrrega 
concentrada
*(kN) 

 
A 

 
Zones residencials 

A1 Habitatges  2.0 2.0 

A2 
Trasters i magatzem 
 d’escombraries 

3.0 2.0 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5.0 4.0 

E 
Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total < 
30 kN) 

2.0 2 x 10.0 * 

F Cobertes transitables accessibles només privadament      2.0 ** 2.0 

G 
Cobertes accessibles 
només per a 
conservació  

G1 Cobertes amb inclinació < 20º  1.0 2.0 

 
*  En el cas E (zones de trànsit i d’aparcament) les dues càrregues concentrades 

s’apliquen simultàniament amb la càrrega uniforme i separades 1.80 m. En la resta 
de casos l’aplicació de la càrrega uniforme i de la càrrega concentrada es fa de 
manera independent i no simultània.  

** Es considera convenient augmentar la càrrega uniforme establerta en el DB SE AE 
de 1 kN/m2 a 2 kN/m2  

Carregues considerades  

Les intensitats considerades de les accions gravitatòries de pes propi, càrregues 

permanents i sobrecàrregues d'ús, es detallen a continuació: 

 

- Tipus de forjat: Bigues metàl·liques+forjat col·laborant 6+11 

- Pes propi        2.2 kN/m2 

- Càrregues permanents  3.5 kN/m2 

- Sobrecàrrega d'ús  4.0 kN/m2 

- Neu      0.9 kN/m2  

Aptitud al servei 

S’ha verificat que per les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de les accions no arriba 

al valor límit admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del 

DB SE, en aquest cas són els següents: 

Limitacions de les fletxes relatives dels sostres: Fletxa < 1/300 en la resta dels casos. 
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Element Fletxa Relativa Màxima. 

Jàsera d’estintolament de murs de càrrega 

d’obra de fàbrica de maò.  

 1/1000 

Jàssera d’estintolament d’estructures de pilars 

i jàsseres 

 1/750 

Forjats amb tabiqueria  1/500 

Forjats sense tabiqueria  1/400 

Cobertes transitables  1/300 

Cobertes no transitables  1/250 

 

Accions del vent. 

Són les produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a ell. Per a llur 

determinació es considera que aquest hi actua perpendicularment a la superfície de 

cada punt exposat amb una pressió estàtica qe: 

 

        qe = qb x ce x cp 

qb  la pressió dinàmica de vent. La intensitat de la seva acció s'avalua segons l’annex 

D de la DB SE-AE. 

ce  coeficient d’exposició, variable amb l’atura del punt considerat, en funció del grau 

d’aspresa de l’entorn on s’ubica la construcció. Es determina d’acord amb l’article 3.3.3.   

cp  coeficient eòlic o de pressió, depenent de la forma i l’orientació de la superfície 

respecte al vent. El seu valor s’estableix a l’article 3.3.4 i 3.3.5. 

L'acció concreta sobre un element superficial s'ha deduït aplicant els articles 3.3.3, 3.3.4 

i 3.3.5 i l’annex D de la norma, relatius a la determinació del coeficient d’exposició i del 

coeficient eòlic, tant en construccions tancades com obertes, i a la influència de 

l'esveltesa dels elements. 

En el cas que es detalla, els paràmetres considerats han estat els que s'expliciten tot 

seguit: 
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- Situació topogràfica (segons article D.1 del Annex D):    

- Pressió dinàmica qb: 0.52 kN/m2. 

Càrregues de Neu. 

 

L’altitud del municipi de Les es aproximadament a 650m d’altitud pel que la 

sobrecàrrega de neu es la seguent:  

Accions tèrmiques. 
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Les accions tèrmiques han estat tingudes en compte en el projecte. En els casos en que 

s'ha considerat possible l'existència d'un gradient tèrmic, s'ha sotmès a l'estructura a un 

règim de deformacions fruit del coeficient de dilatació tèrmica dels materials 

constituents i del gradient tèrmic corresponent dels que estima la norma DB SE-AE, en el 

seu article 3.4.2. 

Els coeficients de dilatació tèrmica adoptats s'especifiquen més endavant, quan es fa 

referència a les característiques dels materials. 

 

Accions reològiques. 

En els elements de formigó armat, en els casos que el procés constructiu ho ha 

aconsellat, 

s'ha considerat l'efecte de la retracció. Aquest efecte s'ha materialitzat aplicant sobre 

l'estructura un estat de deformacions de valor igual al que provoca el coeficient de 

retracció que es defineix en el tercer apartat. 

 

Accions Sísmiques. 

En la determinació de les accions sísmiques s'ha considerat la Norma de Construcción 

Sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE - 02. 

 

La norma esmentada, en el seu article 1.2., apartat 2on, estableix una classificació de 

les construccions en funció del seu ús, segons el criteri següent: 

 1 De moderada importància: són les que presenten una baixa probabilitat de que 

el seu col·lapse per causa d'un terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un 

servei primari o produir danys econòmics rellevants a tercers. 
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 2 De normal importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d'un 

terratrèmol pot ocasionar víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir 

importants pèrdues econòmiques, sense que en cap cas es tracti d'un servei 

imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics. 

 3 D'especial importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d'un 

terratrèmol pugui interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes 

catastròfics. 

Donades les característiques d'ús de l'edifici, aquest s'ha catalogat, segons l'anterior 

criteri, d’importància normal. 

 

Per altra banda, l'acceleració sísmica de càlcul, ac, d'acord amb l'article 2.2 de  

La referida norma, es calcula segons l'expressió: 

 

 

 

Els valors dels factors de l'anterior expressió són: 

   ab: 0.04 

   : 1.00 

S:   1.28 

d'on es dedueix un valor de l'acceleració ac: 0.0512 

Materials 

Els materials emprats per a la construcció dels elements estructurals es detallen a  

continuació. 

 

 

 ac S··ab 
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- Formigó: 

S'utilitza per a la realització d'elements resolts amb formigó armat. Les seves 

característiques més rellevants i, a la vegada, considerades en les anàlisis adjuntes són 

les següents. 

HA-25/B/20/II a  

Resistència característica, fck. 

 

La resistència característica, fck, definida per la Instrucció EHE en el seu article 31.4,  

és de 25 N/mm2  la qual figura explícitament en els plànols de projecte. 

 

Resistència del formigó a compressió  

Fm(t) = βcc(t) · fm  

 

Resistència del formigó a tracció  

Fct,m =  βcc(t) · fm 

Βcc= exp {s [ 1- (28/t)1/2 ] }  

 

On: 

 

Fcm; resistència mitja a compressió a 28 dies que pot calcular-se amb fc,m= fck + 8 si les 

condicions de l’execució son les correctes.  

 

Fct,m; Resistència mitja a tracció als 28 dies segons 39.1.  

 

 Βcc; Coeficient que depèn de l’edat del formigó.  

 

t; Edat del formigó en dies  

 

s; Coeficient que depèn del tipus de ciment: 
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0.2 = per a ciments d’alta resistència i enduriment ràpid ( CEM 42.5R, CEM 52.5R)  

 

0.25 = per a ciments normals i enduriment ràpid ( CEM 32.5R, CEM 42.5).  

 

0.38 = per a ciments d’enduriment lent ( CEM 32.25)  

 

Coeficient que depèn de l’edat del formigó i de la seva resistència en 28 dies:  

 

1 si t < 28 dies 

2/3 si t >= 28 dies y fck <= 50 N/mm2 

1/2 si t >= 28 dies y fck > 50 N/mm2 

 

El valor d'aquesta resistència cal que s'assoleixi al 28è dia de la seva posta en obra, essent 

necessari, a més, que al 7é ja s'hagi sobrepassat, el 75% del seu valor 

 

Docilitat. 

La docilitat dels formigons resta establerta en el Plec de Condicions per l'Execució i la  

Posta en Obra del Formigó Armat que s'adjunta. 

 

Cal remarcar que la docilitat base de tots i cadascun dels formigons incorporats a l'obra  

és la plàstica, segons definició al respecte a l'article 31.5, de la EHE; la posta en obra dels  

formigons amb altres docilitats està estrictament prohibida, excepte en aquells casos en  

els que s'utilitzin fluidificants o superplastificants, en les condicions que explicita el  

mencionat Plec de Condicions. 

 

Grandària màxima de l'àrid. 

La grandària màxima de l'àrid (TMA) dels formigons de l'obra hauran de complir els  

requeriments de l'article 28é, apartat 3er, de la EHE, no acceptant-se valors del mateix  

superiors als 20 mm. 

 

Contingut de ciment. 

El contingut de ciment es detalla a l'apartat 3.7 del Plec de Condicions per l'Execució i 

la Posta en Obra del Formigó Armat, adjunt a la present. 
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Aspecte extern. 

L'aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detalla  

explícitament en el Plec de Condicions per l'Execució i la Posta en Obra del Formigó  

Armat, adjunt a la present. A grans trets, cal esmentar que no s'acceptaran formigons  

amb fissures, no homogenis en color o textura o bruts, tant de fluorescències com de  

taques d'òxid o greix. 

 

Característiques mecàniques. Diagrama - de càlcul. 

Per la determinació del comportament de les peces de formigó armat i per a la seva 

comprovació ulterior s'ha adoptat el diagrama paràbola-rectangle establert per la 

Instrucció EHE en el seu article 39è, apartat 5è. 

D'aquest diagrama cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la branca 

parabòlica, d'equació: 

  

 

 

on:  

 és la tensió, 

fcd és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després d'aplicar  

sobre la resistència característica, fck, el coeficient de minoració de resistències, f, 

detallat  

a l'apartat 4rt de la present memòria, i  és la deformació, expressada en tant per mil; 

així com el tram rectilini de la seva fase plàstica, d'equació: 

 

 =0.85 fcd  (1-0.25); 0<<0.002 

 

 =0.85fcd ; 0.002<<0.0035 
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Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal. 

Per la determinació dels estats de corriments de l'estructura, s'han considerat els mòduls 

de elasticitat longitudinal que es detallen: 

a) Càrregues instantànies o ràpidament variables. 

 

 

on: 

  E0j és el valor mig del mòdul de deformació inicial del formigó, expressat en 

N/mm2, a la edat de j dies. 

  Fcmj és la resistència mitja característica a compressió del formigó, expressada en 

N/mm2, a la edat de j dies. 

b) Mòdul instantani de deformació longitudinal secant: 

 

 

 Ej és el valor del mòdul de deformació longitudinal del formigó, expressat en 

N/mm2, a la edat de j dies. 

 Fcmj és la resistència mitja característica a compressió del formigó, expressada en 

N/mm2, a la edat de j dies. 

Expressió vàlida sempre que les tensions en les condicions de serveis no sobrepassin el 

40%  

de la resistència característica a compressió, fck , a j dies d’edat. 

 

  

 E 0j =10.0003 fcmj 

 

 Ej=85003 fcmj 
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Característiques mecàniques. Retracció. 

 

El valor considerat de la deformació inherent a aquest fenomen pel càlcul dels  

elements ha estat l'establert per la EHE, és a dir, valors unitaris de 2.5 10-4. 

 

Característiques Mecàniques. Fluència. 

 

La fluència del material s'ha tingut en compte afectant el mòdul d'elasticitat per un  

coeficient, que oscil·la entre els valors 2/5 i 2/3, segons els criteris establerts a l'article 39è,  

apartat 8è, de la EHE. 

 

No obstant, quan la situació ho ha requerit, la fluència s'ha incorporat al càlcul 

mitjançant  

processos més complexes, d'acord amb els criteris que s'exposen en els comentaris a  

l'article 39è, apartat 1è, de la mateixa norma. 

 

Coeficient de Poisson. 

 

 S'ha observat un valor de 0.2. 

 

Coeficient de Dilatació Tèrmica. 

 

 S'ha observat un valor igual a 10-5 

 

Assaigs i control. 

 

Les característiques del material que es detalla, en totes les seves variants, així com els 

assaigs als que ha d'ésser sotmès, resten especificats en els Plec de Condicions per 

l'Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat. 
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Acer corrugat. 

És l'utilitzat per la confecció del formigó armat i per l'execució dels espàrrecs 

d'ancoratge dels elements d'estructura metàl·lica contra el formigó. Les seves 

característiques més rellevants són les que es detallen a continuació. 

Tipus d'acer. 

El tipus d'acer és el B-500-S, segons la nomenclatura que s'estableix en la taula 32.2.a. de 

la norma EHE. D'acord amb l'articulat del que s'esdevé l'esmentada taula, l'acer és de 

duresa natural i soldable, acomplint els requeriments que en ella s'estableixen. 

Límit elàstic de l'acer, fyk. 

El límit elàstic de l'acer, fyk, és de  500 N/mm2. La seva definició i concreció s'adequa als 

criteris que fixa l'article 38è, apartat 1è, de la Instrucció EHE. 

Diagrama - de càlcul. 

El diagrama tensió-deformació considerat és el corresponent als acers de duresa natural 

que estableix la norma EHE, en el seu article 38.4. En aquest diagrama s'observa una llei 

trilineal, en la que el seu tram inclinat segueix un pendent igual al mòdul de deformació 

longitudinal, de valor E= 2.100.000 Kg/cm2, vàlid per a llindars de tensió compresos entre 

 

- fyd <  <fyd  

 

essent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d'aplicar al límit elàstic 

detallat en 32.2. el coeficient de minoració de resistència, s. 

Característiques del material i assaigs. 

Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs als que ha d'ésser  

sotmès, resten especificats en els Plec de Condicions per l'Execució i la Posta en Obra 

del  

Formigó Armat. 



 
 
 
  
 

 

26 
 

 

Coeficients de seguretat. 

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant les característiques mecàniques dels 

materials, com les accions que sol·liciten l'estructura. Ambdues tipologies es detallen a 

continuació. 

Coeficients de minoració de resistències dels materials. 

Els coeficients de minoració de resistència graven de manera diferent als elements, en 

funció de diversos paràmetres, dels quals el més rellevant és el tipus de material que els 

constitueix. Per cada cas es té:. 

Formigó Armat. 

Per la concreció dels coeficients de minoració de resistència del formigó armat fa falta 

distingir entre els que s'apliquen directament sobre el formigó i els que ho fan sobre l'acer 

d'armar. Donat que el nivell de control dels elements d'estructura de formigó armat és 

normal , el coeficient considerat pel formigó és 1.5 . De la mateixa manera, el coeficient 

considerat per l'acer és 1.15 . 

Acer laminat. 

Atès que es treballa amb acers amb límit elàstic mínim garantit, el coeficient de 

minoració de resistències observat, M, ha sigut. 

M0 = 1.05 coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material 

M1 = 1.05 coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d’inestabilitat 

M2 = 1.25 coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material 

M3 = 1.1 coeficient parcial de seguretat per la resistència al lliscament en unions amb 

cargols pretensats en Estat Límit de Servei. 
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M3 = 1.25 coeficient parcial de seguretat per la resistència al lliscament en unions amb 

cargols pretensats en Estat Límit Últim. 

M3 = 1.4 coeficient parcial de seguretat per la resistència al lliscament en unions amb 

cargols pretensats i forats esquinçats o amb sobredimensió. 

Coeficients de majoració d'accions. 

Paral·lelament als anteriors, els de majoració d'accions depenen del material. Amb 

aquest criteri s'observen els coeficients que a continuació es detallen. 

Formigó armat_ 

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte Formigó γc Acer d’armar γs 

Persistent o transitòria 1.5 1.15 

Accidental 1.3 1.0 

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions 

geomètriques màximes definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó de 

l’Annex 11 de la EHE-08 

Acer laminat. 

En l'anàlisi del comportament de les estructures d'acer laminat els coeficients de 

referència, s, es concreten en funció de que gravin sobre les càrregues permanents o 

sobre les sobrecàrregues d'ús o explotació. D'aquesta manera, ateses les casuístiques, 

s'han tingut en compte els següents valors: 

- Coeficient G sobre les càrregues permanents i de pes propi:  1.35 

- Coeficient s sobre les sobrecàrregues d'explotació:   1.50 
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Hipòtesis de càlcul. 

Les hipòtesis de càlcul contemplades per les anàlisis de l'estructura que es documenta 

han estat diverses, en funció del material constituent d'un element o part de l'estructura, 

principalment. D'aquesta manera es tenen els següents quadres d'hipòtesis 

considerades. 

Pels Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat  del formigó i l’acer tenen el 

valor igual a la unitat. 

Resistència i estabilitat 

Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural 

mitjançant el càlcul pel mètode dels Estats Límit: 

Estats Límit Últims 

Estat Límit de Servei 

Estat Límit de Durabilitat 

comprovant-se que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials 

i de les dades geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de 

seguretat) la resposta estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex 

de fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions de projecte considerades, que són: 

Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura 

Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o reparació 

de l’estructura 

Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals 

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  

especificades a l’apartat Accions considerades d’aquesta memòria amb les combinacions 

d’accions i els coeficients que s’especifiquen a continuació. 
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Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els 

coeficients indicats al punt 3.3.4 – Materials, d’aquest apartat. 

Capacitat portant 

- per situacions persistents o transitòries, 

i,ki,0
1i

i,Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG  


 

- per situacions extraordinàries, 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qdj,k
1j

j,G QQAG  


 

-Per situació extraordinària on l’acció accidental és la sísmica: 

 

∑G k,j  + P + A d + ∑Ψ 2,i · Q k,i 

j≥1                                i>1 

 

Aptitud de servei 

1. Accions de curta duració que poden resultar irreversibles: 

 

∑G k,j  + P + Q k,1 + ∑Ψ 0,i · Q k,i 

j≥1                                    i>1 

 

2. Accions de curta duració que poden resultar reversibles: 

 

∑G k,j  + P +Ψ 1,1 · Q k,1 + ∑Ψ 2,i · Q k,i 

j≥1                                               i>1 

 

3. Accions de llarga duració (quasi permanents): 

 

∑G k,j  + P + ∑Ψ 2,i · Q k,i 

j≥1                      i>1 

 

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit 

Últims s’ajusten als especificats en el DB SE  i complementàriament en la EHE i són els següents: 
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Coeficients parcials de seguretat () per a les accions en Estats Límit Últims 

Tipus de     

verificació 

Tipus d’ acció 

Situació 

persistent/transitòria 

Situació 

extraordinària 

desfavorable favorable desfavorable favorable 

Resistència 

Permanent: 

Pes propi, pes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0 

Empentes del terreny 1.35 0.70 1.0 1.0 

Variable 1.50 0 1.0 0 

  

    

Estabilitat 

Permanent: 

Pes propi, pes del terreny 1.10 0.90 1.0 1.0 

Empentes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0 

Variable 1.50 0 1.0 0 
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Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els 

següents: 

Coeficients de simultaneïtat Categoria 0  1  2  

Sobrecàrrega superficial d’ús  

Zones residencials A 0.7 0.5 0.3 

Zones comercials D 0.7 0.7 0.6 

Zones de tràfic i aparcament vehicles lleugers (pes total < 30 

kN) 

E 0.7 0.7 0.6 

Cobertes transitables F 0.7 0.5 0.6 

Cobertes accessibles només per a conservació G 0 0 0 

Neu 

per alçades ≤ 1000 m  0.5 0.2 0 

Vent  0.6 0.5 0 

Accions variables del terreny  0.7 0.7 0.7 

 

Geometria 

Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols 

del projecte i en les especificacions del CTE DB-SE A. Pel que fa a les toleràncies d’execució 

en general s’estarà en el que es disposa al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
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SE Mètode de càlcul  

Per a la determinació dels esforços en els elements estructurals s'han utilitzat, 

genèricament, els postulats bàsics de l'elasticitat i la resistència de materials, aplicant-

los de forma diversa i a través de diferents metodologies, en funció de l'element o 

conjunt a analitzar, tal i com es detalla a continuació. 

D'altra banda, per a la comprovació de les seccions de formigó, s'han utilitzat les bases 

del càlcul en trencament, considerant que el material treballa en règim anelàstic, 

contemplant, d'aquesta manera, les fissures per tracció i l'elasto-plasticitat en 

compressió, segons s'ha especificat en l'apartat quart d'aquesta Memòria. Per a la 

comprovació de les seccions d'acer, en general s'utilitzen les bases del càlcul elàstic, 

encara que en algunes unions es contemplen puntualment les consideracions del càlcul 

elasto-plàstic. 

L'especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus 

estructurals es detalla a continuació. 

Estructures de barres. 

Llur anàlisi es porta a terme mitjançant el càlcul matricial d'estructures definides a l'espai. 

Per a la determinació de les matrius de rigidesa de les barres es contemplen els dos 

teoremes de Mohr, la llei de Hooke i la teoria de la torsió de Saint Venant. Tot això permet 

relacionar tots el moviments possibles dels extrems de les barres amb els esforços que els 

provoquen. 

En els casos que l'esveltesa de l'estructura és determinant, s'utilitza també el càlcul 

matricial, encara que basat en la formulació de l'equació d'equilibri de la estructura 

sota les consideracions de la teoria en 2on ordre, deduint les matrius de rigidesa de les 

barres i els vectors d'accions en funció de l'esforç axial que les sol·licita. El procés no 

lineal plantejat es resol mitjançant una aproximació pel mètode de Newton-Raphson. 



 
 
 
  
 

 

33 
 

Lloses contínues. 

Per l'anàlisi de plaques i lloses sol·licitades a càrrega transversal s'han utilitzat dues teories 

de flexió distintes. Quan s'ha tractat d'analitzar plaques primes, per les que la relació 

llum/cantell és igual o superior a 10, s'ha considerat la teoria clàssica de flexió de Kirchoff; 

en canvi, quan s'ha tractat de l'anàlisi de plaques gruixudes, per les que la relació 

llum/cantell és menor, s'ha utilitzat la teoria de flexió de Reissner-Midlin, que té en 

compte la deformació de les seccions per l'efecte de l'esforç tallant. 

Cadascuna d'aquestes teories s'han resolt mitjançant una aplicació del mètode dels 

elements finits, utilitzant l'element DKQ (Discrette Kirchoff Quadrilateral), de quatre 

nodes, per a la formulació de plaques primes, i l'element serendípit quadràtic, el 

lagrangià quadràtic o l'element de Dvorkin-Bathe per l'anàlisi de les plaques gruixudes. 

El càlcul de lloses sobre mitjà elàstic s'ha realitzat mitjançant les mateixes teories, 

considerant un comportament elàstic del terreny de base, a partir del valor del seu 

coeficient de balast. 

Làmines. 

Per l'anàlisi de les làmines a l'espai, tan plegades com corbes, s'han utilitzat les 

consideracions bàsiques de la resistència de materials, desacoblant els esforços de 

membrana, de flexió i de tallant. Pels primers, els de membrana, s'ha utilitzat la teoria de 

la tensió plana i pels segons i tercers, els inherents a la flexió, la teoria de Reissner-Midlin, 

que té en compte la deformació per esforç tallant. Tot això s'ha realitzat en base a una 

aplicació del mètode dels elements finits, utilitzant elements serendípits quadràtics o 

cúbics degenerats i elements lagrangians quadràtics també degenerats, principalment. 
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Membranes i plans de càrrega. 

Per l'anàlisi dels plans de càrrega s'han utilitzat les consideracions de la teoria de la tensió 

plana i/o deformació plana, tant en règim elàstic com elasto-plàstic, en quant a les 

fissures. 

Per això, s'ha utilitzat el mètode dels elements finits, fent servir elements serendípits, tant 

quadràtics com cúbics, elements langragians, tan lineals com quadràtics, o elements 

no conformes de Wilson-Taylor, segons el cas i envergadura del problema. 

En consideracions d'elasto-plasticitat, s'han utilitzat els criteris de fluència adients al 

material sotmès a estudi, escollit dels que es relacionen: Tresca, Von Mises, Mohr-

Coulomb, Drucker-Prager o de la Lemniscata de Bernouilli. 

Per l'anàlisi de les fissures en formigó s'ha utilitzat un mètode de fissura difosa, en base a 

una equació constitutiva no lineal del material, amb branca de càrrega i descàrrega. 

Dita equació ha estat formulada tenint en compte un camp pluriaxial de tensions, un 

comportament elasto-plàstic en compressió, l'efecte tension-stiffening i la col·laboració 

del formigó entre llavis de fissura, per destacar les seves característiques més rellevants. 

Armat de seccions de formigó armat. 

L'armat de seccions de formigó s'ha realitzat en trencament, considerant el diagrama 

- que es detalla en el tercer apartat d'aquesta memòria. 

Mitjançant aquesta metodologia, s'han analitzat els casos de flexió simple recta i 

esbiaixada, flexo-compressió recta i esbiaixada, compressió composta recta i 

esbiaixada i tracció composta recta o esbiaixada, segons la determinació del pla de 

deformacions a partir del plantejament de les equacions d'equilibri intern a nivell de 

secció, compatibles amb les equacions constitutives dels materials. 
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Per la comprovació a esforços rasants, tipus tallant o moment torsor, s'han utilitzat les 

consideracions de la norma EHE, Instrucción de Hormigón Estructural. 

Criteris de dimensionament. 

Pel dimensionament dels elements que composen l'estructura s'ha vetllat per la 

satisfacció dels estats límits últims i els estats límits d'utilització. 

Respecte a la satisfacció del primer requisit, cal assenyalar que en cap cas es 

sobrepassen les tensions admissibles dels materials ni les combinacions d'esforços de 

trencament d'una secció, contemplant, per assentar aquesta afirmació, els fenòmens 

de inestabilitat global i local dels elements. 

Respecte a la satisfacció del segon, s'ha incidit sistemàticament en el control de les 

deformacions diferides de tots els elements resistents, observant-se els límits que es 

detallen a la taula 3. 

Procés constructiu. 

El procés constructiu considerat a observar en la posta en obra de l'edifici que es 

presenta té en compte l'execució, per aquest ordre cronològic, del capítol de 

Moviment de Terres, del dels fonaments i finalment el de l'estructura, aquesta última 

realitzada nivell a nivell, des de l'inferior al superior. D'aquest procés, cal destacar que 

tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que hagi assolit la resistència 

prevista en projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions de càrrega més 

desfavorables que les previstes, tal i com fixen els Plecs de Condicions adjunts. 

Manteniment de l'Estructura. 

Elements constituïts per acer laminat. 

Les estructures d'acer tradicionalment són les que comporten major repercussió  quant 

a les tasques relatives al seu manteniment, donada la major inestabilitat del material a 
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tenor de la seva estructura molecular. Bàsicament, el manteniment haurà de fer front a 

l'oxidació i a la corrosió. 

Per això, cal protegir l'estructura de la intempèrie amb els elements constructius 

especificats en projecte. Cal insistir, però, en el fet que s'aplicarà en totes les superfícies 

una imprimació de pintura o producte antioxidant, convenientment netejades 

mitjançant un tractament compatible amb el grau de protecció requerit i el tipus 

d'imprimació aportat. Aquesta imprimació serà objecte d'un control periòdic, amb la fi 

de detectar possibles indicis d'oxidació.   

A tal efecte és preceptiu l'acompliment del següent programa d'activitats de 

manteniment: 

a) L'estructura metàl·lica o l'element és interior o no exposat a agents ambientals 

nocius. Haurà de realitzar-se una revisió de l'estructura cada cinc anys, detectant punts 

d'inici d'oxidació, en els quals caldrà aixecar el material degradat i protegir la zona 

deteriorada mitjançant l'imprimació local de pintura antioxidant. 

Cada 15 anys haurà de procedir-se a una revisió exhaustiva de tota l'estructura, 

realitzant un posterior pintat total de la mateixa. 

b) L'estructura metàl·lica o element és exterior o resta en un ambient d'agressivitat 

moderada. Haurà de realitzar-se una revisió de l'estructura cada tres anys, detectant 

punts d'inici d'oxidació, en els quals caldrà aixecar el material degradat i protegir la zona 

deteriorada mitjançant l'imprimació local de pintura antioxidant. 

Cada 10 anys haurà de procedir-se a una revisió exhaustiva de tota l'estructura, 

realitzant un posterior pintat total de la mateixa. 

c) L'estructura metàl·lica és exterior i sotmesa a un ambient d'agressivitat elevada. 

Haurà de realitzar-se una revisió de l'estructura cada any, detectant punts d'inici de 



 
 
 
  
 

 

37 
 

l'oxidació, en els quals caldrà aixecar el material degradat i protegir la zona deteriorada 

mitjançant l'imprimació local de pintura antioxidant. 

Cada cinc anys haurà de procedir-se a una revisió exhaustiva de tota l'estructura, 

realitzant un posterior pintat total de la mateixa. 

Estructures de formigó. 

Les parts de l'estructura constituïdes per formigó armat hauran de sotmetre's, també a 

un programa de manteniment, de manera molt semblant al definit per l'estructura 

metàl·lica, ja que el major nombre de patologies del formigó armat s'esdevé o es 

manifesta en iniciar-se el procés de corrosió de les seves armadures. 

Per això, serà necessari observar el següent programa d'activitats de manteniment: 

a) L'estructura de formigó és interior: Serà precisa una revisió dels elements als dos anys 

d'haver estat construïts i posteriorment establir una revisió dels mateixos cada 10 anys, 

amb l'objecte de detectar possibles fissures. 

Si aquestes fissures resulten visibles a l'observador, serà convenient injectar-les i protegir-

les amb algun tipus de resina epoxi per a evitar l'oxidació de les armadures. 

b) L'estructura de formigó és exterior o resta immersa en un ambient humit: En aquest 

cas serà preceptiva una imprimació amb resina epoxi de tots els paraments dels seus 

elements després d'haver-se completat el fraguat i realitzar una revisió al cap de dos 

anys d'haver estat construïts. 

Posteriorment, serà preceptiva també una revisió quinquennal, detectant fissures i 

segellant-les amb algun tipus de resina epoxi. 

c) L'estructura de formigó resta exposada a un ambient d'agressivitat elevada: Serà 

precisa una imprimació amb resina epoxi de tots els paraments dels seus elements 
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després d'haver-se completat el fraguat, i procedir a una revisió al cap de 6 mesos 

d'haver estat construïts. 

Serà preceptiva una revisió cada 2 anys, així com una nova imprimació de pintura epoxi 

cada 5 anys, llevat justificació del fabricant de la resina que aconselli fer-ho amb una 

altra cadència, mai superior als 10 anys. 

SI 6 Resistència al foc de l’estructura 

L’estructura dels aparcaments es realitza a l’exterior per el que no es d’aplicació la normativa 

referent a la resistència al foc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
 

 

39 
 

MD 3.4 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ  

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’aparcament projectat 

compleixen les exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús en condicions 

segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com facilitar el 

seu accés i utilització. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el 

Document Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA, així com el D. 

135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències 

bàsiques del SUA als quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen 

tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten al final d’aquest apartat. 

 

Condicions per limitar el risc de caigudes 

Aquest apartat queda excluit de justificar ja que no es troba de cap categoria 

definda per el codi tècnic d’ús residencial públic, docent, comercial, administratu i 

pública concurrència. 

Amb la finalitat de limitar el risc de caigudes com conseqüència d’ensopegades, el 

paviment compleix amb les següents condicions: 

 

- No es realitzen juntes amb un ressalt de més de 4mm. Elements sortints del nivell del 

paviment, puntuals, i de petita dimensió no han de sobresortir del paviment mes de 

12 mm i el sortint excedeixi de 6 mm en les seves cares enfrontades al sentit de la 

circulació de les persones no ha de formar un angle amb el paviment que excedeixi 

de 45º. 
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- Els desnivells que no excedeixin de 5 cm es resoldran amb una pendent que no 

excedeixi el 25%. 

 

- En les zones de circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o forats 

pels que puguin introduir-se una esfera de 1,50 m de diàmetre.  

 

Les barreres per delimitar zones de circulació, tindran una alçada de 80cm.  

 

Per limitar el risc de caigudes, exisistiran barreres de protecció dels desnivells, forats i 

obertures, amb una diferencia de cota major a 55cm, menys quan la disposició 

constructiva faci improbable la caiguda o quan sigui compatible amb l’ús previst.  

 

Les zones d’ús públic es facilitarà la percepció de les diferencies de nivell que no 

excedeixin de 55cm i siguin susceptible de causa caigudes, mitjançant diferenciació 

visual i tàctil. La diferencia serà a partir de 25 cm del límit, com a mínim. 

 

Caracteristiques de les barreres de protecció:  

 

- Alçada  

 

Les barreres de protecció hauran de tenir una alçada de 0.90m quan la diferència 

de cota que proteigeixen no excedeixi de 6m i de 1.10m en la resta de casos.  

- Resistència  

 

Les barreres de protecció tindran una resistència i una rigidesa suficient per resistir la 

força horitzontal establerta enl’apartat 3.2.1 del DB SE-AE, en funció de la zona en la 

que es localitzin.  
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En les zones d’aparcament les baranes que delimiten arees accessibles per a vehicles 

han de resistir una força horitzontal, uniformememnt distribuïda sobre una longitud 

d’1m, aplicada a 1.20m d’alçada respecte la superfície de rodadura, no siendo 

inferior a qk = 50KN. 

 

- Caracteristiques constructives 

 

Les barreres de protecció situades en zones d’ús públic o establiments d’usos 

diferents els que s’anomenen en aquest punt, només, s’haurà de complir la condició 

b) (no tinguin obertures que puguin ser travessades per una esfera de 10cm de 

diàmetres, menys obertures triangulars que formen la petjada i la contra petjada 

dels graons amb el límit inferior de la barana, sempre que la distància entre aquets 

límits i la línia d’inclinació de l’escala no excedeixi de 5 cm.), es consideren per 

aquesta una esfera de 15cm de diàmetre. 

 

- Escales 

L’amplada és de 0.90m per a escales d’ús general es determinarà d'acord amb les 

exigències d’evacuació establertes en l’apartat 4.2.   

 

La contrapetja és de 0.138m , i la petjada de 0.35m., complint normativa amb:  

- Contrapetja 13cm< 13.88 cm <20cm  

- Petja 35cm > 22cm mínim 

- Complint amb la formula 540mm<= 2C+H<=700  540mm<= 627mm<=700  

Passamans: 

No es dispossaran de passamans ja que l’alçada es inferior a a 55 cm (30cm). 
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- Rampes  

Les rampes de circulació de vehicles en aparcaments que també estiguin previstes 

per a la circul·lació de persones, la pendent máxima será de 16%.  

En el projecte es realitza una rampa descendent amb una pendent del 20% en la 

que unicament tindrà ús per a la circulació de vehicles, en un dels laterals d’aquesta, 

seguint la pendent de la mateixa, es realitza unes escales per a que les persones 

puguin circular sense utilizar la rampa. 

Per tant aquesta rampa no ha de cumplir amb la pendent minimia establerta del 

16% pel codi tècnic.  

 

L’altra rampa, l’ascendent si que será per a vehicles i persones, té una pendent del 

12.51% pel que es compleix amb la pendent máxima establerta del 16% pel Còdi 

Tècnic document bàsic SUA apartat 4.3.1.  

 

Respecte a la longitud dels trams, com es tracta de rampes per a circul·lació de 

vehicles i de persones no es limita la longitud. 

 

Condicions per limitar el risc d’impacte o d’enganxades 

En algunes zones es contemplen elements fixes i practicables, que poden produir 

impacte. També, es considera la protección d’enganxades amb elements 

d’obertures.  

 

Per tant, s’hauran de cumplir les exigencies que s’exposa a continuació :  
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IMPACTE: 

L’alçada lliure de pas en zones de circulació haurà de ser, com a mínim, 2,20 en la 

resta de zones que no son d’ús restringit. 

 

En el projecte tenim una alçada lliure de 2,30m en el punt més desfavorable indicat 

en la documentació gràfica del projecte, per tant, es compleix amb la normativa 

d’aplicació. 

 

ENGANXADES:  

Amb el fi de limitar el risc d’enganxades produït per una d’accionament manual, 

inclosos els seus mecanismes d’obertura i tancament, la distància fins l’objecte fix més 

pròxim serà de 20 cm, com a mínim. 

Els elements d’obertura i tancament automàtic disposaran de dispositius de 

protección adequats al tipus d’accionament i compliran amb les especificacions 

tècniques pròpies. 

 

Condicions per limitar el risc d’immobilització 

Hi ha portes de recintes que dindran dispositiu per llur bloquig des de l’interior i on les 

poersones es poden quedar accidentament dins del mateix.  

En aquestes portes hi haurà un sistema de desbloqueig des de l’exterior del recinte i 

il·luminació controlada des de l’interior.  

Per la determinació de la força de maniobra d’obertura i tancament de les portes de 

maniobra manual batents/pivotants i lliscants equipades amb pestells de mitja volta i 

destinades a ser emprades per vianant s’utilitzarà el mètode d’assaig especificat en 

la norma UNE EN 12046-2:2000. 
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Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada  

Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones 

comunes de circulació i els valors es recullen a l’apartat de la memòria constructiva 

“Subministrament elèctric i instal·lacions d’il·luminació”. 

 

POSICIÓ ENLLUMENAT: 

 

- Com a mínim, 2m per sobre nivell del terra 

- Es disposarà una en cada porta de sortida i en posicions en las que sigui necessari 

destacar un perill potencial o emplaçament d’un equip de seguretat. 

 

o Escales, cada tram tingui una il·luminació directa. 

 

Seguretat en front al risc causat per situacions amb alta ocupació  

Aquesta secció no es d’aplicació, ja que l’àmbit d’aquesta secció és per a grades 

d’estadis, pavellons poliesportius, etc., previstos per a més de 3.000 espectadors de 

peu. Per tant, no és el nostre cas. 

 

 Veure fitxa justificativa a l’annex de la pressent memòria del DB SUA “Seguretat 

d’utilització en els edificis de pública concurrència”  
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MC- MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

MC 1 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE COMPOSEN L’EDIFICI.  

 

1.1 TREBALLS PREVIS 

Primerament, es realitzen els ederrocs de l’estanc existent i de l’hangar situat en la 

part interior de la parcel·la, es procedirà a l’extracció de fusteries, es treuran les 

instal·lacions que quedin inutilitzades, elements decoratius, etc.  

 

1.2 SUSTENTACIÓ 

Per a la sustentació dels pòrtics formats d’estructura metàl·lica es formarà un sistema 

de fonaments aïllats per a cada pilar metàl·lic.  

No es realitzarà cap intervenció que puguin afectar a les fonamentacions veïnes.  

 

1.3 SISTEMA ESTRUCTURAL 

Per a la formació de l’estructura metàl·lica que conforma l’aparcament, es 

realitzaran pòrtics metàl·lics compostos per bigues i pilars d’acer galvanitzat de la 

sèrie HEB i corretges per a recolzar el forjat. Les unions entre perfils serà mitjançant 

unions acargolades detallades en la documentació gràfica del projecte.  

 

La formació del forjat es composa per:  

- Forjat col·laborant Haircol 59 6+7. En les bigues metàl·liques ones recolza el forjat, 

es col·locaràn connectors amb diàmetre i disposats segons plànols del projecte. 

- Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 

kg/m3, de 17 cm en el tram amb més gruix i de 3 cm en el tram amb gruix mínim.  

- Geotextil. Làmina separadora antipunxonament fibra de polièster amb un pes 

150 a 200 g/m2, col.locada no adherida. 
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- Impermeabilització. làmina impermeabilitzant bituminosa de 4,1 kg/m2 d'una 

làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de 

polièster de 130 g/m2, acabat amb film plàstic antiadherent per les dues cares 

- Geotextil. Làmina separadora antipunxonament fibra de polièster amb un pes 

150 a 200 g/m2, col.locada no adherida. 

- Capa de compressió de formigó de 8cm de gruix i malla de Ø6 15x15. Reforçat 

amb fibres d’acer de 20 Kg/m3.   

 

Les rampes i les escales que comuniquen amb l’interior de la parcel·la es realitzen 

mitjançant recrescut de solera amb grava +15cm de formigó armada amb 1Ø8c/20. 

En la rampa de nova formació (ascendent) es formen en els laterals murs de bloc de 

formigó massissats per salvar la diferencia d’alçada.  

 

Es realitzarà un muret perimetral de bloc de formigó de 20cm d’un metre d’alçada 

respecte a la cota d’acabat de la solera.  

 

La barana que es disposa en el perímetre de la planta superior d’aparcaments es 

formarà amb montants metàl·lics galvanitzats de la sèrie HEB units a l’estructura 

principal mitjançant unions acargolades i travessers de la sèrie UPN també 

galvanitzats.  
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MC 3  SISTEMA D’EVOLVENT I ACABATS EXTERIORS 

 

Notes importants:  

 

- Totes les mides es comprovaran a l’obra  

- El sentit d’obertura de cada unitat es comprovarà en plànols generals.  

- S’inclouen tots els elements necessaris pe al seu correcte funcionament.  

 

Serralleria 

REF.  UTS DESCRIPCIÓ  

PE01 1 

 

Conjunt de fusteria exterior d’alumini  

Segons plànol de detall.  

Veure dimensions en plànol de Serralleria. 

Porta d’accès exterior de perfileria d’alumini lacat (color a 

escollir) d’accionament manual formada per montants 

quadrats de 40x40x3mm recoberts amb una xapa d’acer 

galvanitzat de 2.5mm. Segons detalls de la documentació 

gràfica. 

 

4.3 Escales exteriors  

 

Les escales seran d’estesa de 35cm, contrapetja de 13.88cm i l’amplada de 

l’escala és de 0.90m.  

 

Estan formades per 6 trams de 3 esglaons amb meseta de 1.45m  recrescuts 

sobre la solera existent definides en la documentació gràfica de la memòria 

del pressent projecte.  
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A continuació es descriuen els paviments i acbats de sostres i paraments:  

Paviments:  

Els paviments es realitzarà amb formigó fratasat amb quars excepte en les rampes 

,que seran amb formigó reglejat  per evitar caigudes per lliscament del paviment.    

 

La part frontal de la barana es realitza amb xapa tipus miniona perforada detallada 

en la documentació gràfica del projecte 
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MC 6 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS  

 

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permeten satisfer es requisits dels 

documents bàsics del codi tècic de l’edificació: 

 

Per la Instal·lació elèctrica i d’il·luminació, es considera aparcament. 

 

Instal·lació elèctrica  

La instal·lació  de subministrament elèctric s’adaptarà  al que s’estableix  en el 

Reglament  Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions  complementàries 

(REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost) així com les Normes  Tècniques  

Particulars  de Fecsa-Endesa  que fan referència  als Embrancaments i Instal·lacions  

d’enllaç en Baixa Tensió. 

 

Disseny i posada en obra 

La instal·lació  està formada per l’escomesa  i el Fusible de Seguretat proper  al 

Comptador Monofàsic;  la Derivació  Individual  (DI)  uneix  el comptador  amb  

l’Interruptor  de  Control  de  Potència (ICP) i els Dispositius  Generals de 

Comandament  i Protecció (Quadre situat a l’accés a l’habitatge) que inclou  

l’Interruptor  General  Automàtic  (IGA),  l’Interruptor  Diferencial  (ID) i els interruptors  

Omnipolars Magnetotèrmics, un per cada circuit interior. 

Contarà  també  de la instal·lació  de posta  a terra que garantirà  una resistència  

a terra de R ≤ 10  Ω. Estarà formada per un conductor de terra formant una anella 

perimetral  a la que també s’hi connectarà l’elèctrode vertical de l’antena. 

La porta de l’armari es dissenya sense bastidors intermedis i ventila directament  a 

l’exterior. 
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La  previsió  d’espais   per  a  la  instal·lació   elèctrica,   així  com  pels  seus  elements   

i  equips,  i  les característiques que cal satisfer  es complimentaran d’acord  el 

que especifica  el REBT  i les Normes Tècniques Particulars i es recullen a continuació 

en la fitxa resum de la instal·lació elèctrica. 

 

Materials i equips 

Els materials i equips compliran les condicions  establertes  a les Instruccions  

corresponents  del REBT i altres especificacions que li siguin d’aplicació. 

 

Instal·lació d’il·luminació  

La  instal·lació  d’il·luminació  s’adaptarà  al  que  s’estableix  en  el  Reglament  

Electrotècnic    de  Baixa Tensió  i les seves  instruccions  complementàries  (REBT,  

Real  Decret  842/2002  del  2 d’ Agost),  es consideren  els  requisits  definits  al CTE  

(R.D.  RD  314/2006),  al DB  SU-4  “Seguretat  enfront  el risc causat   per  a  il·luminació   

inadequada”,   al  DB  HE-3   “Eficiència   energètica   de  les  instal·lacions 

d’il·luminació”,  les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència. 

Disseny i posada en obra 

La  col·locació   dels  equips  es  realitzarà   segons   les  especificacions  del  

fabricant,   mantenint   les distàncies de seguretat i facilitant la seva reposició i 

manteniment. Es consideren il·luminació permanent 24h amb temporitzador a planta 

baixa i a planta primera es preveu il·luminació amb sensor.  

Materials i equips 

Els materials i equips compliran  les condicions  establertes  a les Instruccions  

corresponents  del REBT i altres especificacions que li siguin d’aplicació. 

El grau de protecció de les lluminàries serà d’adequat al lloc en que s’ubica. 
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Dimensionat 

Es justifiquen la instal·lació elèctrica i d’il·luminació en els annexos de la memòria.  

 

Veure en l’annex de la memòria PROJECTE DE BAIXA TENSIÓ  

Instal·lació d’evacuació d’aigües pluvials. 

El numero minim d’embornals segons la superficie 241.60m2 és de 4.  

 

EL diàmetre nominal dels canalos d’evacuació d’aigües pluvials de secció 

semicircular per a intensitat pluviomètrica de de 100 mm/h.  

 

Els baixants es ddeterminen segons la superfície segons la seguent taula:  

 

Quedarà especificat en la documentació gràfica totes les dimensions complint amb 

el codi tècnic. 

Arquitecte: Ionut Cosenco  

Nº Col·legi: 55003-5  

Data: 22/11/201 
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MN – NORMATIVA APLICABLE 

Normativa tècnica general d’Edificació  

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels 

Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, 

en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 

11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del 

DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

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

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i 

sistemes) 

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

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

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

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

14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  
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D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

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

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Ús de l’edifici  

 

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

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

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als 

edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels 

habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de 

la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 
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Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 

y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad 

de oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

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

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

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

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

 

 

 

 

 

Seguretat estructural 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 

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

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

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

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

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

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

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

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   

El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements 

d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es 

pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de 

l'Edificació. 

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) 
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Sistemes constructius 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

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

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

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

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 

Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
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Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines 

especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del 

Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones 

técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

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

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies 

línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 

01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 
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Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques 

connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de 

xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió 

d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia 

elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, 

relativa a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió 

ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 

construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
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Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden 

FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

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

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

Control de qualitat 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden 

FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (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) 
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Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, 

modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 

en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, 

segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

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

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

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

l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
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Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 

la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels 

Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 

Arquitecte: Ionut Cosenco  

Nº Col·legi: 55003-5  

Data: 27/04/2017 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

                                                                
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 16441 LES                                                             

SUBCAPITOL 1 TREBALLS PREVIS                                                 
1.1          ud  Enderroc Quiosc                                                 

Demolició completa,  amb mitjans manuals i mecànics d'edifici de 42,06 m² de superfície total, i càr-
rega mecànica sobre camió o contenidor, amb una edificació confrontant i/o mitgera, compost per 1
planta sobre rasant amb una altura edificada de 3,5 m. L'edifici presenta una estructura metàl·lica i el
seu estat de conservació es normal, a la vista dels estudis previs realitzats. L'edificació confrontant te
una altura edificada sobre rasant de 10 m i el seu estat de conservació es normal. El preu inclou els
treballs de contenció, apuntalament i estintolament per la subjecció de les edificacions mitgeres i l'im-
permeabilització dels paraments mitgers que quedin al descobert desprès de les feines d'enderroc,i el
cànon d'abocament per lliurament de residus a gestor autoritzat.

Enderroc Quiosc 1 1.00

1.00 2,838.00 2,838.00

1.2          ud  Enderroc hangar                                                 

Demolició completa,amb mitjans manuals i mecànics  d'edifici de 295,35 m² de superfície total, i càr-
rega mecànica sobre camió o contenidor, aïllat, compost per 1 planta sobre rasant amb una altura edi-
ficada de 4 m. L'edifici presenta una estructura metàl·lica i el seu estat de conservació es normal, a la
vista dels estudis previs realitzats.

Enderroc hangar

1.00 10,694.00 10,694.00

1.3          ud  Extracció porta existent                                        

Desmuntatge de porta de garatge abatible de més de 7 m² de superfície, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o conteni-
dor. El preu inclou el desmuntatge dels mecanismes i dels accessoris.

Enderroc porta d'accès 1 1.00

1.00 26.38 26.38

TOTAL SUBCAPITOL 1 TREBALLS PREVIS.................................. 13,558.38

SUBCAPITOL 2 FONAMENTS                                                       

APARTAT 2.1 EXCAVACIONS                                                     
2.1.1        m³  EXCAVACIÓ PER FONAMENTS SOTA SOLERA EXISTENT                    

Excavació de rases i pous sota solera de formigó, prèviament demolida, de 0.70 m de profunditat
màxima, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, per a posterior ubicació fonamentst
en obres de rehabilitació. Inclús p/p d'ajuda manual en zones de difícil accés per a la maquinària, refi-
nat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió o contenidor, sense incloure transport a l'abocador autoritzat.

Sabata aillada
1.10x1.50x0.60 1 1.10 1.50 0.70 1.16
1.70x2.00x0.60 4 1.70 2.00 0.70 9.52
1.50x1.50x0.60 1 1.50 1.50 0.70 1.58
1.30x1.30x0.60 2 1.30 1.30 0.70 2.37
1.20x1.20x0.60 2 1.20 1.20 0.70 2.02
0.80x1.00x0.60 1 0.80 0.60 0.70 0.34
Sabates corregudes
0.50x0.40 1 20.80 0.50 0.50 5.20
1.30x0.60 1 8.32 1.30 0.70 7.57
0.80x0.60 1 3.85 0.80 0.70 2.16

31.92 28.06 895.68
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

2.1.2        m³  EXCAVACIÓ PER SANEJAMENT SOTA SOLERA EXISTENT                   

Excavació de rases sota solera de formigó, prèviament demolida, de 1.00 m de profunditat màxima,
en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, per a posterior ubicació de la xarxa de saneja-
ment en obres de rehabilitació. Inclús p/p d'ajuda manual en zones de difícil accés per a la maquinà-
ria, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels ma-
terials excavats i càrrega a camió o contenidor, sense incloure transport a l'abocador autoritzat.

Excavació rases 1 19.60 0.30 0.50 2.94

2.94 34.16 100.43

2.1.333      m³  REBLERT DE RASES D'INSTAL·LACIONS                               

Formació de rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compacta-
ció en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, re-
alitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot cinta o distintiu indicador de
la instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de re-
blert i humectació dels mateixos.

reblert 1 2.94 =2.1          2.1.2                          

2.94 24.17 71.06

TOTAL APARTAT 2.1 EXCAVACIONS .............................................. 1,067.17

APARTAT 2.2 SABATES AILLADES                                                
2.2.1        m³  Formigó per a sabates aïllades                                  

Formació de sabata aïllada de fonamentació  de 0.60m de alçada, de formigó armat, realitzada en ex-
cavació prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, abocament amb bomba, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 42 kg/m³. Inclús p/p d'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la se-
va col·locació en obra, separadors, i armadures d'espera dels pilars o altres elements.

Sabata aillada
1.10x1.50x0.60 1 1.10 1.50 0.60 0.99
1.70x2.00x0.60 4 1.70 2.00 0.60 8.16
1.50x1.50x0.60 1 1.50 1.50 0.60 1.35
1.30x1.30x0.60 2 1.30 1.30 0.60 2.03
1.20x1.20x0.60 2 1.20 1.20 0.60 1.73
0.80x1.00x0.60 1 0.80 0.60 0.60 0.29

14.55 135.60 1,972.98

TOTAL APARTAT 2.2 SABATES AILLADES .................................... 1,972.98

4 de mayo de 2017  Pàgina 2



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

                                                                
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

APARTAT 2.3 SABATES CORREGUDES                                              
2.3.1        m³  SABATA CORREGUDA DE 0.50X0.40                                   

Formació de sabata correguda de fonamentació  de 0.50m d'amplada i 0.40m de altura, de formigó
armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament
des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 57 kg/m³. Inclús
p/p d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en el
lloc definitiu de la seva col·locació en obra, separadors, i armadures d'espera dels pilars o altres ele-
ments.

0.50x0.40 1 20.800 0.500 0.400 4.160

4.16 150.58 626.41

2.3.2        m³  SABATA CORREUDA DE 1.30X0.60                                    

Formació de sabata correguda de fonamentació  de 1.30m d'amplada i 0.60m d'alçada, de formigó ar-
mat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament
des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 45 kg/m³. Inclús
p/p d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en el
lloc definitiu de la seva col·locació en obra, separadors, i armadures d'espera dels pilars o altres ele-
ments.

1.30x0.60 1 8.32 1.30 0.60 6.49

6.49 139.28 903.93

2.33         m³  SABATA CORREGUDA DE 0.80X0.60                                   

Formació de sabata correguda de fonamentació  de 1.30m d'amplada i 0.60m d'alçada, de formigó ar-
mat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament
des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 52 kg/m³. Inclús
p/p d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en el
lloc definitiu de la seva col·locació en obra, separadors, i armadures d'espera dels pilars o altres ele-
ments.

0.80x0.60 1 3.85 0.80 0.60 1.85

1.85 148.90 275.47

TOTAL APARTAT 2.3 SABATES CORREGUDES............................. 1,805.81
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

APARTAT 2.4 FORMIGÓ DE NETEJA                                               
2.4.1        m²  FORMIGÓ NETEJA, P/RECALÇAT.<=3M,HM-20/B/40/I,CAMIÓ              

Subministrament de formigó HL-20/B/20, fabricat en central i abocament amb bomba, per a formació
de capa de formigó de neteja de 10cm  i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'exca-
vació prèviament realitzada.

Sabata aillada
1.10x1.50x0.60 1 1.10 1.50 0.10 0.17
1.70x2.00x0.60 4 1.70 2.00 0.10 1.36
1.50x1.50x0.60 1 1.50 1.50 0.10 0.23
1.30x1.30x0.60 2 1.30 1.30 0.10 0.34
1.20x1.20x0.60 2 1.20 1.20 0.10 0.29
0.80x1.00x0.60 1 0.80 0.60 0.10 0.05
Sabates corregudes
0.50x0.60 1 20.80 0.50 0.10 1.04
1.30x0.60 1 8.32 1.30 0.10 1.08
0.80x0.60 1 3.85 0.80 0.10 0.31

4.87 69.16 336.81

TOTAL APARTAT 2.4 FORMIGÓ DE NETEJA................................... 336.81

APARTAT 2.5 SOLERA                                                          
2.5.1        m   REFORÇ SOLERA                                                   

Formació de reforç perimetral en solera definits en la documentació gràfica, amb formigó armat
HA-25/B/20/IIa  de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm. amb una quantia d'a-
cer de 36.5Kg/m3 . Completament acabat i net. Inclou tapes per a la formació de juntes de treball o
ajudes de remat per encofrar amb tauló de fusta i remats en envans amb porex per garantir la bona
execució de la solera. Inclou reforç perfimetral de solera segons

Reforç solera 1 20.68 20.68
Reforç solera muret 1 28.82 28.82

49.50 22.59 1,118.21

2.5.2        m²  SOLERA FORMIGÓ EXT. HA-25/B/20/IIA,G=15                         

Formació de solera de 15cm de gruix amb formigó armat HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm de gruix, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic, més un  posterior imprés. Armat de la losa amb una malla electrosolda-
da superior i inferior de dimensions 200x200x 8 mm inclosa en el preu . Completament acabat i net.
Inclou tapes per a la formació de juntes de treball o ajudes de remat per encofrar amb tauló de fusta i
remats en envans amb porex per garantir la bona execució de la solera. Inclou reforç perfimetral de
solera segons detalls indicats en la documentació gràfica.

Solera e:15cm 1 490.000 490.000

490.00 19.76 9,682.40

2.5.3        m³  SUBBASE DE GRAVA,G=15CM                                         

Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material, amb mitjans manuals o mecànics auxiliars.

Graves e:15cm 1 490.000 0.150 73.500

73.50 45.70 3,358.95

TOTAL APARTAT 2.5 SOLERA.......................................................... 14,159.56

TOTAL SUBCAPITOL 2 FONAMENTS ............................................. 19,342.33
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SUBCAPITOL 3 ESTRUCTURA                                                      
3.1          m²  Mur de bloc de formigó e:20cm                                   

Execució de mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica de bloc CV de formigó, llis hidròfug co-
lor gris, 40x20x30 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment in-
dustrial, color gris, M-7,5, reblerts de formigó,  inclou suministre i col·locació d'acer AP500 SD,  d'a-
cer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. amb quantia 76Kg/m3. Inclús p/p
de replanteig, anivellació i aplomat, minves i ruptures, lligadures, brancals i queixals, i neteja.

Mur de bloc e:20cm 1 54.99 54.99

54.99 53.34 2,933.17

3.2          m²  Mur de bloc de formigó e:30cm                                   

Execució de mur de càrrega de 30 cm d'espessor de fàbrica de bloc CV de formigó, llis hidròfug co-
lor gris, 40x20x30 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment in-
dustrial, color gris, M-7,5, reblerts de formigó,  inclou suministre i col·locació d'acer AP500 SD,  d'a-
cer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. amb quantia 76Kg/m3. Inclús p/p
de replanteig, anivellació i aplomat, minves i ruptures, lligadures, brancals i queixals, i neteja.

Mur de bloc e:30cm 1 70.60 70.60

70.60 50.36 3,555.42

3.3          kg  Perfils tubulars galvanitzats                                   

Subministrament i muntatge d'acer galvanitzat , en perfils tubulars quadrats i rectangulars, mitjançant
unions cargolades. Inclou xapes d'ancoratge, passadors i soldadures . Treballat i muntat en taller,
amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1. Inclús p/p de prepara-
ció de cantells, soldadures, talls, peces especials, plaques d'arrencada i transició de pilar inferior a
superior, morter sense retracció per a ataconat de plaques, escapçadures i reparació en obra de
quants desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de
preparació de superfícies i emprimació. Inclou part proporcioal de xapes d'ancoratge, passadors,
daus de frmigó i mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució.

TCAR-30x1.5mm 4 68.25 354.90 1.3                                             
Ajust i mermes 5% 1 17.75 17.75

372.65 2.14 797.47

3.4          kg  Perfils laminats galvanitzats                                   

Subministrament i muntatge d'acer galvanitzat , en perfils galvanitzats oberts, mitjançant unions car-
golades. Inclou xapes d'ancoratge, passadors i soldadures . Treballat i muntat en taller, amb prepara-
ció de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1. Inclús p/p de preparació de can-
tells, soldadures, talls, peces especials, plaques d'arrencada i transició de pilar inferior a superior,
morter sense retracció per a ataconat de plaques, escapçadures i reparació en obra de quants des-
perfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació
de superfícies i emprimació. Inclou part proporcioal de xapes d'ancoratge, passadors, daus de frmigó
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució.

HEB-360 1 58.63 8,313.73 141.80                                        
HEB-220 1 5.00 357.50 71.5                                           
HEB-200 1 92.80 5,688.64 61.3                                           
HEB-180 PILARS 13 4.00 2,662.40 51.2                                           
BARANA
MONTANTE HEB-140 38 1.55 1,984.93 33.7                                           
UPN-140 2 68.25 2,184.00 16                                              
Ajust i mermes 5% 1 1,059.61 1,059.61

22,250.81 2.46 54,736.99
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3.5          m²  Sostre col·laborant 6+12                                        

Formació de llosa mixta de 13 cm de cantell, amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat amb forma
xapa grecada, de 0,75 mm d'espessor, 60 mm d'altura de perfil i 172 mm d'intereix, 2 connectors
soldats d'acer galvanitzat, de 19 mm de diàmetre i 81 mm d'altura i formigó armat realitzat amb formi-
gó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, volum total de formigó 0,062 m³/m²;
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia total de 1.5 kg/m²; i malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús p/p de rematades perimetrals i de volades, realitzats a
força de peces angulars de xapa d'acer galvanitzat; formació de buits i reforços addicionals; fixacions
de les xapes i rematades; apuntalament en les zones on sigui necessari segons dades del fabricant, i
agent filmogen per enduriment de formigons i morters. Tot això donat suport sobre estructura metàl·li-
ca no inclosa en aquest preu.

Col·laborant 6+7 1 244.54 244.54

244.54 43.35 10,600.81

3.6          m²  Capa de formigó 8cm+fibres d'acer                               

Formació de capa de formigó en massa amb fibres de 8 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HM-25/B/20/I fabricat en central i abocament amb bomba, i fibres d'acer amb terminació en ganxo,
sense tractament de la seva superfície; recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest
preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estesa i vibrat del formigó
mitjançant regla vibrant, formació de juntes de construção i col·locació d'un panell de poliestirè expan-
dit de 3 cm d'espessor, al voltant de qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs, per
a l'execució de juntes de retracció; embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arque-
tes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; cura-
ció del formigó; formació de junts de retracció de 5 a 10 mm d'amplada, amb una profunditat d'1/3 del
gruix de la solera, realitzades amb serra de disc, formant quadrícula, neteja del junt i posterior segellat
amb massilla elàstica.

Capa de formigó 8cm 1 244.54 =3            3.5                             

244.54 15.37 3,758.58

3.7          m²  Fomigó de formació de pendents                                  

Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó cerà-
mic buit doble i capa de 10 cm d'espessor medi a base de formigó cel·lular de ciment escumat, a ba-
se de ciment CEM II/A-P 32,5 R i additiu airejant, resistència a compressió major o igual a 0,2
MPa, densitat 350 kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,093 W/(mK); acabat amb capa de regularització de
morter de ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, arremolinada i neta, en coberta plana, amb un
pendent del 1% al 5%.

Formació de pendents 1 244.54 =3            3.5                             

244.54 29.92 7,316.64

3.8          m²  Recrescut d'esglaons                                            

Formació d'esglaonat d'escala recrescuts amb morter sobre solera de nova formació seguint la pen-
dent de la rampa, inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució.

Recrescut 1 11.59 11.59

11.59 17.67 204.80

3.9          m   Talls de retracció                                              

Formació junt de retracció de 5 a 10 mm d'amplada i 20 mm de profunditat (mai inferior a 1/3 del
gruix del paviment), realitzada amb serra de disc, formant quadrícula, per cada 20m² de superfície de
paviment continu de formigó. Inclús p/p de neteja del junt.

Junt de retracció 1 48.15 48.15

48.15 5.29 254.71

3.10         m   Proteccións pilars a cops de vehicles                           

Suministre i col·locació de protecció de pilars metal·lics format per una subestructura modular que en-
volta el pilar en forma de valla tipus KP Universal de FLEX-IMPACT® per evitar posibles colisions
amb vehicles. Incloent tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva col·locació.

Proteccions 13 13.00

13.00 79.54 1,034.02
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TOTAL SUBCAPITOL 3 ESTRUCTURA ........................................... 85,192.61

SUBCAPITOL 4 IMPERMEBILITZACIONS                                             
4.111        m²  Llàmina  impermeablització                                      

Subministramnt i col.locació de membrana PN-1 segons UNE 104402 d'una làmina, de densitat su-
perficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV, amb armadura de fel-
tre de fibra de vidre de 100 g/m2, acabat amb film plàstic antiadherent per les dues cares tipus
GLASDAN 30 P ELAST de la casa Danosa o similar i Adherida en calent, prèvia imprimació

Impermeabilització 1 244.54 =3            3.5                             

244.54 8.30 2,029.68

4.222        m²  Llàmina impermeabilització 2                                    

Subministrament i col.locació de làmina impermeabilitzant bituminosa de superficie no protegida se-
gons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb
armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, acabat amb film plàstic antiadherent per les dues cares
tipus ESTERDAN 40 P ELAST de la casa Danosa o similar i adherida en calent

Lamina impermeabilització 1 244.54 =3            3.5                             

244.54 9.15 2,237.54

4.333        m²  Llamina impermeabilització de reforç perimetral                 

Subministrament i col.locació de doble làmina linial de reforç impermeabilitzant bituminosa de superfi-
cie no protegida segons UNE104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, acabat amb film plàstic antiadherent
per les dues cares tipus ESTERDAN 40 P ELAST de la casa Danosa o similar i adherida en calent,
prèvia imprimació, incloent la formació de regates i mitja canya.

Llamina reforç perimetral 1 71.36 71.36

71.36 9.00 642.24

4.444        m²  Llàmina separadora                                              

Subministrament i col.locació de làmina separadora antipunxonament fibra de polièster amb un pes
150 a 200 g/m2, col.locada no adheridatipus DANOFELT PY 150 de Danosa o similar

làmina separadora 1 244.54 =3            3.5                             

244.54 0.89 217.64

TOTAL SUBCAPITOL 4 IMPERMEBILITZACIONS......................... 5,127.10

4 de mayo de 2017  Pàgina 7



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

                                                                
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 5 INSTAL·LACIONS                                                  

APARTAT 5.1 Electricitat i il·luminació                                     
5.1.1        m   Canalitzacions                                                  

Sum. y col. de tubo de pvc de 32mm2 de sección con p.p. de accesorios, uniones y soportes. Para
instalación de alumbrado y fuerza.

Tubo Rígido pvc 32mm2 1 30.00 30.00

30.00 2.65 79.50

5.1.2        m   Linies Principals                                               

Sum. y col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipo RZ1-K (AS) de 3x10 mm2. No propagador del incendio
(UNE-EN 60332-3-24). No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2). Libre de halógenos
(UNE-EN 50267-2-1). Baja emisión de humos opacos (UNE-EN 61034-2). Baja corrosividad
(UNE-EN 50267-2-2). Se incluye material auxiliar y terminales. Alimentación de S1

C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 3x10
mm2.

1 30.00 30.00

30.00 3.25 97.50

5.1.3        ud  Quadres i subquadres                                            

Sum. y col. de CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (CGD) formado por armario metálico
combinable SIEMENS o EATON, protección IP-30 con puerta plena. En su interior se colocaran to-
das las protecciones diferenciales y magnetotérmicas que se describen en los esquemas y cálculos
eléctricos.
Se incluye maniobra, doble embarrado con pletina de cobre, bornes, cableado auxiliar, esquemas
eléctricos actualizados, rótulos de fórmica identificadores para cada elemento y material auxiliar de
montaje.

NOTA:
Se sobredimensionará el envolvente de manera que permita una ampliación del orden del 30%. Se
dejará instalado 2 tomas de enchufe de carril DIN.

CUADRO GENERAL DE
DISTRIBUCIÓN (CGD)

1 1.00

1.00 114.36 114.36

5.1.4        ud  Circuits d'il·luminació i força                                 

Sum. y col. de conjunto de instalación eléctrica para alimentación de alumbrado y fuerza de APAR-
CAMIENTO, con cajas de derivación, tubos protectores y cables de sección reglamentaria según
R.E.B.T. (R.D. 842/2002) y U.N.E. correspondientes, desde salida cuadro sector hasta los meca-
nismos, puntos de alumbrado y de fuerza representados en planos respectivos y esquemas unifila-
res. Se incluye p.p. de material auxiliar de montaje.

INST. ELECTRICA APARCAMIENTO 1 1.00

1.00 115.84 115.84

5.1.5        ud  LUMINARIA ESTANCA 1X30W BERLIN PLUS - PRILUX o similar          

Sum. y col. de luminaria estanca de 1x30W de la casa PRILUX modelo BERLIN PLUS. Se inclu-
ye material auxiliar de montaje.

luminaria estanca 9 9.00

9.00 110.34 993.06

5.1.6        ud  LUMINARIA SIMON MODELO PRAGA M BASIC 1X39W                      

Sum. y col. de luminaria SIMON MODELO PRAGA M BASIC 1X39W.  Se incluye material auxi-
liar de montaje.

LUMINARIA SIMON MODELO PRAGA
M BASIC 1X39W

2 2.00

2.00 120.34 240.68
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5.1.7        ud  BACULO SIMON CL14 - 4M                                          

Sum. y col. de Baculo SIMON CL14 de 4m de altura de 2 tramos con resgistro, plantilla y pernos
de anclaje. Se incluye material auxiliar de montaje.

BACULO SIMON CL14 - 4M 2 2.00

2.00 67.50 135.00

5.1.8        ud  EMERG. DAISALUX NOVA LD N3+KES NOVA IP66.                       

Sum. y col. de luminaria de emergencia DAISALUX serie NOVA LD mod. NOVA LD N3, SAGE-
LUX o TROLL. Características:
No permanente.
Batería Ni-Cd.
Autonomía 1 h.
Lúmenes: 150.
Fuente de luz. ILMled.
Se incluye caja estanca IP66 IK08 KES NOVA y material auxiliar de montaje.

EMERG. DAISALUX NOVA LD
N3+KES NOVA IP66.

5 5.00

5.00 35.24 176.20

5.1.9        ud  EMERG. DAISALUX NOVA LD N8+KES NOVA IP66.                       

Sum. y col. de luminaria de emergencia DAISALUX serie NOVA LD mod. NOVA LD N5, SAGE-
LUX o TROLL. Características:
No permanente.
Batería Ni-Cd.
Autonomía 1 h.
Lúmenes: 435.
Fuente de luz. ILMled.
Se incluye caja estanca KES NOVA IP66 IK08 y material auxiliar de montaje.

EMERG. DAISALUX NOVA LD
N8+KES NOVA IP66.

1 1.00

1.00 54.65 54.65

5.1.10       ud  MECANISME DETECTOR MOVIMIENTO PHILIPS LRM 1080/00               

Sum. y col. de detector de movimiento autónomo PHILIPS serie OCCUSWITHC mod. LRM
1080/00. Desconecta el alumbrado de una zona mediante un interruptor compatible con cualquier lám-
para. Posibilidad de conectarlo en paralelo con otras unidades. El tiempo de retardo de apagado es
fácilmente seleccionable entre 1 y 30 minutos. Dispone de una fotocélula inhibidora cuando la canti-
dad de luz es suficiente. Se incluye material auxiliar de montaje.

DETECTOR MOVIMIENTO PHILIPS
LRM 1080/00

3 3.00

3.00 111.25 333.75

5.1.11       ud  MECANISME INTERRUPTOR CREPUSCULAR - LUNA 129 star-time          

Sum. y col. de interruptor CREPUSCULAR - LUNA 129 star-time de la casa THEBEN o similar.
Se incluyen material auxiliar de montaje.

INTERRUPTOR CREPUSCULAR -
LUNA 129 star-time

1 1.00

1.00 102.20 102.20

5.1.12       ud  LEGALIZACION ELECTRICA                                          

Legalización del proyecto de ELECTRICIDAD, certificado final de obra, pago por parte del industrial
adjudicatario del visado del proyecto al Colegio de Ingenieros, tasas pertinentes y entrega de una co-
pia del proyecto a la propiedad.

LEGALIZACION ELECTRICA 1 1.00

1.00 1,435.45 1,435.45
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5.1.13       ud  AYUDAS ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD                                 

AYUDAS DE ELECTRICIDAD:
El industrial adjudicatario ha de asumir la obra civil para dejar la instalación completamente acabada.
Incluye:
Replanteo y marcaje en obra antes de ejecutar.
Abrir y tapar las regatas.
Abrir y rematar agujeros en tabiques.
Colocación y montaje de pasamuros.
Fijación de los soportes.
Construcción con perfilería metálica de todos los acabados del centro de transformación, bancadas y
soportes de armarios eléctricos.
Colocación y acabado de cajas para elementos empotrados.
Realización de agujeros en falsos techos.
Sellado de los agujeros de instalaciones y agujeros de paso de instalaciones.
Descarga y elevación de materiales a obra.
Retirada de los restos de obra y otros productos de desecho resultado de estos trabajos.

No incluirá:
Bancadas de obra de tipo hormigón.
Bancadas metálicas de conjunto de cubiertas técnicas o con perfiles de canto superiores a HEB-160
mm. y que afecta directamente a la estructura del edificio.
Levantamiento de paramentos verticales y horizontales.
Estructuras de tramex para mantenimiento y acceso a instalaciones.

AYUDAS ALBAÑILERIA
ELECTRICIDAD

1 1.00

1.00 1,105.25 1,105.25

TOTAL APARTAT 5.1 Electricitat i il·luminació............................... 4,983.44

APARTAT 5.2 Sanejament Pluvials                                             
5.2.1        m   Baixant d'aigüa pluvial                                         

Subministrament i muntatge de baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada
por tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu.
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i sub-
jecció a l'obra, accessoris i peces especials.

Baixant Ø160 4 4.50 18.00

18.00 17.87 321.66

5.2.3        m   Canalò                                                          

Subministrament i muntatge de canaló circular d'acer galvanitzat, de desenvolupament 250 mm, per
a recollida d'aigües, format per peces preformades, fixades amb suports galvanitzats col·locats cada
50 cm, amb una pendent mínima del 0,5%. Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments finals,
peces de connexió a baixants i peces especials.

Canalò 1 25.30 25.30

25.30 23.80 602.14

5.2.44       m   Reixa de recollida d'aigua                                      

Subministrament i col·locació a peu de mur de canaleta prefabricada de polipropilè, en trams de 1000
mm de longitud, 130 mm d'ample i 52 mm d'alt, amb reixeta passarel·la d'acer galvanitzat classe
A-15 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433, amb una pendent mínima del 5%, un pendent màxim
del 14% i un embornal de 110 mm de diàmetre mínim cada 25 m² de mur, per a la recollida de l'ai-
gua filtrada en els murs parcialment estancs, amb grau mínim d'impermeabilitat 1, segons DB HS 1
Protecció enfront a la humitat (CTE) i posterior evacuació fins a la xarxa de sanejament de l'edifici.
Inclús p/p d'accessoris de muntatge, peces especials, material auxiliar i elements de subjecció. To-
talment muntada, connexionada a la xarxa general de desguàs i provada.

Canal 1 12.00 12.00

12.00 57.63 691.56

TOTAL APARTAT 5.2 Sanejament Pluvials ..................................... 1,615.36
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL SUBCAPITOL 5 INSTAL·LACIONS..................................... 6,598.80

SUBCAPITOL 6 SERRALLERÍA                                                     
6.1          ud  Porta d'accés                                                   

Subministrament i col·locació de porta abatible de dues fulles per a garatge, formada per xapad'acer
galvanitzat de textura en relleu, amb plafons, amb dimensions indicada en documentació gràfica, amb
bastidor de perfils d'acer laminat en fred, soldats entre si i garres per a rebut a obra. Obertura manual.
Inclús pal d'acer zincat per a subjecció o fixació a obra, joc de ferramentes de penjar amb passadors
de fixació superior i inferior per a una de les fulles, pany i agafador a dues cares. Elaborada en taller,
ajustament i fixació en obra. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora.

Porta d'accès 1 1.00

1.00 2,297.30 2,297.30

6.2          ml  Xapa d'alumini de remat barana                                  

Suministre i col·locació de xapa plegada d'alumini anoditzat en color natural, amb un gruix mínim de
15 micres, espessor 2 mm, desenvolupament 100 mm i 1 plecs sobre una capa de regularització de
morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-5, sobre la qual s'aplica l'adhesiu bituminós d'a-
plicació en fred per a xapes metàl·liques, que serveix de base al perfil de xapa d'alumini i segellat
dels junts entre peces i de les unions amb adhesiu especial per a metalls.

Xapa d'alimini 1 68.25 68.25

68.25 26.24 1,790.88

TOTAL SUBCAPITOL 6 SERRALLERÍA.......................................... 4,088.18

SUBCAPITOL 7 DESMONTATGE D'ESTRUCTURA PROVISIONAL D'APARCAMENT               
7.1          u   Desmontatge de porta d'acces                                    

Desmuntatge de porta de garatge abatible de més de 7 m² de superfície, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o conteni-
dor. El preu inclou el desmuntatge dels mecanismes i dels accessoris.

Desmontatge porta 1 1.00

1.00 26.38 26.38

7.2          m²  Extracció de solera                                             

Demolició de solera de formigó armat de 15cm de gruix amb capa de grava, amb martell pneumàtic i
equip de oxitall, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu no inclou la demolició de la base suport. Inclou extracció d'esgalons recrescuts
sobre rampa formada amb solera.

490.00 =2.5          2.5.2                          

490.00 15.93 7,805.70

7.3          m²  Demolició mur de bloc e:20cm                                    

Demolició de mur de fàbrica de bloc de formigó massissat i armat, amb martell pneumàtic, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Bloc e:20cm 1 54.99 =3            3.1                             
Bloc e:30cm 1 70.60 =3            3.2                             

125.59 168.35 21,143.08

7.4          m²  Demolició de forjat metàl·lic                                   

Demolició de forjat de biguetes metàl·liques i col·laborant 6+7 amb formigó de pendents i capa de
compressió de 8 cm, realitzat amb martell pneumàtic i equip de oxitall, previ aixecat del paviment i la
seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou l'aixecat del paviment.
Inclou demolició de barana metàl·lica montants HEB-140, travessers UPN-140 , tots els elements
de subjecció existents i xapa de miniona.

Forjat metàl·lic 1 244.54 =3            3.5                             

244.54 48.40 11,835.74
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

7.5          m   Demolició de pilars metàl·lics                                  

Desmuntatge de pilar metàl·lic, format per peces simples de perfil d'acer laminat HEB 180 o similar,
de més de 3 m de longitud mitja, amb equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

HEB-180 PILARS 13 4.00 52.00

52.00 21.60 1,123.20

7.6          u   Desmuntatge de lluminaria                                       

Desmuntatge de lluminària exterior situada a menys de 3 m d'altura, instal·lada en superfície amb mit-
jans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega ma-
nual sobre camió o contenidor.

Desmuntatge de lluminaries 1 1.00

1.00 105.35 105.35

7.7          u   Desmontatge d'instal·lació elèctrica                            

Desmontatge de la instal·lació elèctrica realitzada per a l'aparcament provisional exterior incloent totes
les derivacions realitzades, quadres, cablejat, linia d'alimentació i tots els mecanismes elèctrics, amb
mitjans manuals incloent tots els mitjans auxiliars necessaris.

Demolició instal·lació elèctrica 1 1.00

1.00 1,231.25 1,231.25

7.8          u   Demolició d'instal·lació de pluvials                            

Demolició d'instal·lació de sanejament de pluvials realitzada per a l'aparcament , exterior provisional,
incloent col·lectors, canalò, reixes d'evacució d'aigüa, baixants i tots els elements de la instal·lació
incloent tots els mitjans auxiliars per a la seva extracció.

Demolició instal·lació pluvials 1 1.00

1.00 894.65 894.65

TOTAL SUBCAPITOL 7 DESMONTATGE D'ESTRUCTURA
PROVISIONAL D'APARCAMENT .....................................................

44,165.35

SUBCAPITOL 8 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
8.1          PA  Gestió de residus                                               

PA per a la realització de gestió de residus de construcció i demolició.

Gestió de residus 1 1.00

1.00 5,776.47 5,776.47

TOTAL SUBCAPITOL 8 GESTIÓ DE RESIDUS .............................. 5,776.47
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SUBCAPITOL 9 SEGURETAT I SALUT                                               
9.111        U   Seguretat i salut                                               

PA per a seguretat i salut Inclou: Instal.lacions provisionals d'obra, instal.lacions generals, senyalit-
zacions i balisament, proteccions individuals i col.lectives, medicina preventiva i primers auxilis, for-
mació i reunions d'obligat compliment.

Seguretat i salut 1 1.00

1.00 3,676.98 3,676.98

TOTAL SUBCAPITOL 9 SEGURETAT I SALUT............................... 3,676.98

SUBCAPITOL 10 CONTROL DE QUALITAT                                             
10.1         U   Control de qualitat                                             

PA per a la realització d'assaigs i proves, cates, etc, necessaris per al correcte control de qualitat de
l'obra.

cONTROL DE QUALITAT 1 1.00

1.00 1,286.95 1,286.95

TOTAL SUBCAPITOL 10 CONTROL DE QUALITAT........................ 1,286.95

TOTAL CAPITOL 16441 LES.................................................................................................................................. 188,813.15

TOTAL...................................................................................................................................................................... 188,813.15
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INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT 

 

Detall 

Proejcte executiu d’aparcament exterior al Carrer Sant Jaume nº 22, de Les, Lleida. 

 

Emplaçament 

Adreça: Carrer Sant Jaume nº22 

Codi Postal: 25540 Municipi: Les 

Urbanització: Parcel·la: 

 

Promotor  

Nom:  Marcos Boya Deo  

 

DNI/NIF:  

41096673C 

Adreça: Carrer Sant Jaume nº22 

Codi Postal: 25540 Municipi: Les, Lleida 

 

Autor/s projecte 

Nom:  Núm. col.: 

Ionut Cosenco 55003-5 

Lloc i data:  C/Josep Anselm Clavè nº11 a 27 de Abril de 2017 
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Visats oficials 

Introducció 

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la 

protecció del medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment 

adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i 

funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no 

propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a 

continuació. 

 

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici 

pot comportar: 

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

L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor 

patrimonial, funcional i estètic. 

Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de 

l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 

La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció 

sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments 

de consums d’energia i de contaminació atmosfèrica. 

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

clausura.  
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L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses 

normatives, entre les que es destaquen: 

Codi Civil. 

Codi Civil de Catalunya 

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

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

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

Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

Legislacions sobre els Règims de propietat. 

Ordenances municipals. 

Reglamentacions tècniques. 

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra 

executada que, juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions 

degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la 

relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran el 

contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 

propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  

Instruccions d’ús: 

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – 

siguin o no propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les 

activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït.  
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Els usos previstos a l’edifici són els següents: 

Ús principal: Situació: 

Pública concurrència Carrer Sant Jaume 22 

 

Instruccions de manteniment: 

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i 

genèriques que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de 

seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  

L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran 

recollides en el Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i 

incorporarà la corresponent programació i concreció de les operacions preventives 

a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord 

amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del 

mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment 

de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu 

manteniment. 

Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les 

operacions efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions 

realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta 

documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

 

Arquitecte: Ionut Cosenco  

Nº Col·legi: 55003-5  

Data: 27/04/2017 
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CONTROL DE QUALITAT 

 

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 

 

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 

 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 

s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 

conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 

recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a 

realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, 

conservació i manteniment. 

 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 

normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 

toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 

d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA 

ACABADA) 
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- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 

les prestacions finals de l’edifici. 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de 

generar diversos tipus de controls, que són els següents: 

Pels materials. 

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, 

equips i sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  

Es faran a partir de: 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 

següents documents: 

Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

Certificat de garantia del fabricant 

Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix 

la reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte 

o indicats per la DF. 

Unitats d’obra. 

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es 

comprovarà l’adequació i conformitat amb el projecte. 
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B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 

finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides 

per la legislació aplicable.  

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal 

de complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, 

així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de 

Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 

 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 

Nivells del control de l’execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

Control d’execució a nivell reduït:  

Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

Control de recepció a nivell normal: 

Existència de control extern. 

Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

Control d’execució a nivell intens: 

Sistema de qualitat propi del constructor. 

Existència de control extern. 

Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 

Fixació de toleràncies d’execució. 

Altres controls: 
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Control del tesat de les armadures actives. 

Control d’execució de la injecció. 

Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres 

assaigs no destructius) 

SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 

Recepció de materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

Peces: 

Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) 

de las peces. 

Sorres 

Ciments i cal 

Morters secs preparats i formigons preparats 

Comprovació de dosificació y resistència 

Control de fàbrica: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

Tres categories d’execució: 

Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs 

previs i control diari d’execució. 

Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 

certificació d’especificacions i control diari d’execució. 

Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 



 
 
 
  
 

 

78 
 

Morters i formigons de replè 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

Control de dosificació, barreja i posada en obra 

Armadura: 

(Decret 375/88 de la Generalitat)Control de recepció i posada en obra 

Protecció de fàbriques en execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

Protecció contra danys físics 

Protecció de la coronació 

Manteniment de la humitat 

Protecció contra gelades 

Trava temporal 

Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 

Subministrament  i recepció de productes: 

Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 

Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
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Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 

Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta.  

 

 

 

Arquitecte: Ionut Cosenco  

Nº Col·legi: 55003-5  

Data: 27/04/2017 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  
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ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

Dades de l'obra 

 Tipus d'obra 

Execució d’aparcaments exterior     

 Emplaçament 

Carrer de Sant Jaume 22, Les, Lleida   

 Superfície construïda 

707.18 m2 

 Promotor 

Marcos Boya Deo  

 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 

Ionut Cosenco 

 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Ionut Cosenco 
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Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 

mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 

respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 

efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 

manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 

en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el 

Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 

salut a les obres de construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 

un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 

previsions contingudes en el present document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 

Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 

Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 

del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció 

de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran 

de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 

l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 

competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
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La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 

de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 

Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  

l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 

sots-contractistes i representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 

15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)" durant l'execució 

de l'obra i en particular en les següents activitats: 

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

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 

afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 

en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

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

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 

a les diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

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

o prop de l'obra. 
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Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

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

principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 

monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

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

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 

les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

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

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat 

i salut en el moment d'encomanar les feines 

 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 

informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 

que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals 

que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 

magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 

existeixin alternatives més segures 
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Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 

cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 

treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 

dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

Identificació dels riscos. 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex 

IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 

treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de 

l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 

erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura 

en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

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

manteniment...). 

 

Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

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

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

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 
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- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

 

Treballs previs 

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

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

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

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

 

Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

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

 

Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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



 
 
 
  
 

 

87 
 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

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

 

Instal·lacions 

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

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

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

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

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

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

de treball 

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 

quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 

delimitació de zones controlades o vigilades 

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
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• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

• Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesat 

 

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de 

mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 

banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment...). 

 

Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 

dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

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

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Utilització de paviments antilliscants.  

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

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

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

 

Mesures de protecció individual 
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- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 

risc de talls i punxades.  

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 

Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. 



 
C/Josep Anselm Clavé 11,08950  
Esplugues de Llobregat 
www.gendico.com 
 

 
PRIMERS AUXILIS 

 

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

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

accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 

assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

RELACIÓ DE NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 

APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 

MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 

26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS 

DE CONSTRUCCIÓN 

R.D. 1627/1997. 24 octubre  (BOE: 

25/10/97) Transposició de la Directiva 

92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre  (BOE: 

10/11/95)  

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE: 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN R.D. 39/1997. 17 de enero  (BOE: 

31/01/97).  Modificacions: RD 780/1998 . 

30 abril (BOE: 01/05/98) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

R.D. 485/1997. 14 abril  (BOE: 23/04/97) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES 

DE TRABAJO 

R.D. 486/1997 . 14 de abril   (BOE: 

23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 

construcció, però el RD 1627/1997 

l'esmenta en quant a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la 

“Ordenanza de Seguridad e Higiene en 

el trabajo” (O. 09/03/1971) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 

PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

R.D. 487/1997 .14 abril  (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 

TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 

VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97.  14  abril  (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 

DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 

DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo  (BOE: 

24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo  (BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO  

R.D. 1215/1997. 18 de julio  (BOE: 

07/08/97)  transposició de la directiva 

89/655/CEE   modifica i deroga alguns 

capítols de la “ordenanza de seguridad 

e higiene en el trabajo”   (O. 

09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 

DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre (BOE: 

02/11/89) 
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PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001 . 8  junio  (BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 

ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998 (BOE: 03/06/98) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 

15/06/52)   modificacions:  O. 10 

diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) O. 

23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

ART. 100 A 105 derogats per O. DE 20 

gener de 1956 

REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE ANDAMIOS O. de 31 de enero de 1940. ANDAMIOS: 

CAP. VII, ART. 66º A 74º (BOE: 03/02/40) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 

4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 

05/09/70; 09/09/70) correcció 

d'errades:   BOE: 17/10/70 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 

MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 

DESMONTABLES PARA OBRAS. 

R.D. 836/2003. 27  juny, (BOE: 17/07/03).  

vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. 

(deroga la  O. de 28 de junio de 1988 

(BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 

16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO 

DE AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984  (BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 

SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987  (BOE: 15/01/87) 
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO O. de 9 de marzo DE 1971   (BOE: 16 I 

17/03/71)  correcció d'errades (BOE: 

06/04/71)  modificació: (BOE: 02/11/89) 

derogats alguns capítols per: LEY 

31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 

664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 

1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998  (DOGC: 

27/01/98) 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 

30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 

01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 

02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 

24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 

03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 

25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 

04/09/75): N.R. MT-5  modificació: BOE: 

27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 

05/09/75): N.R. MT-6  modificació: BOE: 

28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 

NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 

06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 

29/10/75 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

FILTROS MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 

08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 

30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

R. de 28 de julio de 1975   (BOE: 

09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 

31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 

10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 

01/11/75 

 

Arquitecte: Ionut Cosenco  

Nº Col·legi: 55003-5  

Data: 27/04/2017 
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ENDERROC I GESTÍO DE RESIDUS 
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PROJECTE  BAIXA TENSIÓ 

APARCAMENT LES 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

 

1. DESCRIPCIÓ I DADES PETICIONARI 
 

Es redacta el present projecte de la instal·lació d’electricitat d’un establiment de pública 

concurrència  destinat a una activitat recreativa com son salts en llits elàstics, situat al 

C/XXX-Les - Lleida. 

 

 

2. OBJECTE DEL PROJECTE  

 

L’objecte del present projecte és el de disenyar la instal·lació de baixa tensió per a que 

pugui ser executada amb garanties del compliment de normativa i segons indicacions del 

client.  Aquest projecte contempla la instal·lació del subministrament principal. 

 

3. EMPLAÇAMENT I CARACTERÍSTIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ 

 

L'edifici està situat al C/ XXX - Les. 

 

4. REGLAMENTACIÓ I DISPOSICIONS OFICIALES I PARTICULARS 

 

El present projecte recull les característiques dels materials, els càlculs que justifiquen el 

seu ús i la forma d’execució de les obres a realitzar, donant amb això compliment a les 

següents disposicions: 

 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias, Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002. 

 

-    Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, per el que es regulan las Actividades de 

Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 

Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 
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- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997,  sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en els lugares de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización per els trabajadores dels equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización per els trabajadores de equipos de 

protección individual. 

 

 

5. CLASSIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

La classificació de la instal·lació del subministrament principal i de socors anirà basada 
pel Decret 363/2004, de 24 d’agost i pel “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias”. 

 

La classificació que li otorga el REBT pel subministrament principal és dintre del grup H: 
com a local garatges amb més de 5 places.  

 

 

6 . PREVISIÓ DE POTENCIES 

 

La relació de càrregues considerades s’ha realitzat d’acord amb la ITC-BT-010 del vigent 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, atenent al consum previst pels diferents 
circuits. Aquesta relació es detalla a l’inici de l’annex I de càlculs justificatius. 
 

 

 

Resum de potències: 
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Potència màxima admissible subministrament (kW):    5.75 kW       

 

 

 

 

7. SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 

 

El subministrament eléctric provindrà el subquadre més proper. 

 

 

8. ESCOMESA 

 

En aquest cas, no hihaurà escomesa ja que l'alimentació del quadre general de 

l'aparcament provindrà del subquadre més proper. 

 

 

9. INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ    

 

9.1 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ  

 

No hi haurà CGP. 

 

9.2. LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ 

 

Com el subministrament del quadre del parking vindrà d'un altre quadre existent, no hi 

haurà LGA. 

9.3. DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

 

Es la part de la instal·lació que, partint de l’equip de mesura, subministra energia elèctrica 
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a la instal·lació d’usuari. Està regulada per la ITC-BT-15. La derivació individual estarà 

constituïda per conductors aïllats en el interior de tubs. La secció de la derivació individual 

del subministrament serà 3x10mm2 de secció  i serà lliure d’halògens i no propagador de 

la flama.  

 

Els cables amb característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 part 4 ó 5 o a la 

Norma UNE 211002 compleixen amb aquesta prescripció. La caiguda de tensió màxima que 

pot tenir la derivació individual serà de 1,5%, ja que es tracta d’un únic usuari, tal i com 

marca el punt 3 de la ITC-BT-15. 

 

9.3. DISPOSITIUS GENERALS INDIVIDUALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 

 

Els dispositius generals de comandament i protecció es situaran segons esquemes. El 

quadre general estarà format per proteccions magnetotèrmiques, diferencials i comptarà 

amb protector contra sobretensions, l’Interruptor General Automàtic del subministrament 

serà de 25A. 

 

Els dispositius generals e individuals de comandament i protecció seran: 

 

- Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permeti el seu accionament 

manual i que estigui dotat d’elements de protecció contra sobrecàrrega i curtcircuits 

(segons ITC-BT-22). Tindrà poder de tall de 20 kA, suficient per tallar la intensitat de 

curtcircuit  que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació. Aquest interruptor serà  

independent del interruptor de control de potencia. 

 

- Els dispositius individuals de comandament i protecció de cadascun dels circuits, que son 

l’origen de la instal·lació interior, s’instal·laran en el mateix quadre general de distribució. 

 

L’alçada a la qual es situaran els dispositius generals i individuals de comandament i 

protecció dels circuits, mesurada des de el nivell del terra, estarà compresa entre 1 i 2 m. 

 

Les envolvents dels quadres s’ajustaran a les Normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439-3, amb 

un grau de protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102. La 

envolvent pel interruptor de control de potencia serà precintada. Les seves característiques 

i tipus correspondran a un model oficialment aprovat . 
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L’instal·lador fixarà de forma permanent sobre el quadre de distribució una placa, impresa 

amb caràcters indelebles, en la que consti el seu nom  o marca comercial, data en que es 

va realitzar la instal·lació, així com la intensitat assignada del interruptor general automàtic. 

  

Totes las masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han 

de ser interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de 

terra. 

 

 

- Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits 

de cadascun dels circuits interiors (segons ITC-BT-22). 

- Dispositius de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT-23.  

 

 

10. INSTAL·LACIONS INTERIORS 

 

10.1. CONDUCTORS 

 

Els conductors i cables que es facin servir en les instal·lacions seran de coure i seran sempre 

aïllats. La tensió assignada no serà inferior a 0,6/1 kV. La secció dels conductors a utilitzar 

es determinarà de forma que la caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació interior i 

qualsevol altre punt d’utilització sigui menor del 3 % per l’enllumenat  i del 5 % pels demés 

usos. 

 

El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se entre la de la instal·lació interior (3-

5%) i de la derivació individual (1,5 %), de forma que la caiguda de tensió total sigui inferior 

a la suma dels valors límit  especificats per ambdues (4,5-6,5 %). 

 

La secció del conductor neutre en les diferents línies interiors quedaran calculades en el 

corresponent esquema. La relació de les intensitats màximes admissibles de cada circuit, 

quedaran reflectides en el punt 18 d’aquest mateix projecte. 
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10.2. IDENTIFICACIÓ DE CONDUCTORS 

 

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que 

respecta al conductor neutre i al conductor de protecció. Identificació per colors que 

presentin els seus aïllaments: 

 

- Conductors de fase  colors marró, negre o gris 
- Conductor neutre    color blau clar 
- Conductor de protecció  color verd-groc 

 

 

10.3. SUBDIVISIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

 

Las instal·lacions es subdividiran en subquadres, per lo qual els dispositius de protecció de 

cada circuit estaran adequadament coordinats i seran selectius amb els dispositius generals 

de protecció que els precedeixin. Tota instal·lació es dividirà en varis circuits, segons las 

necessitats, a fi de: 

 

- evitar les interrupcions innecessàries de tot el circuit i limitar les conseqüències d’ un fallo. 

- facilitar las verificacions, assaigs i manteniment. 

- evitar els riscos que podrien resultar de la fallida d’un sol  circuit que pogués dividir-se, 

com per exemple si solament hi hagués un circuit d’enllumenat. 

 

10.4. EQUILIBRAT DE CÀRREGUES 

 

Perquè es mantingui  el major equilibri possible en la càrrega dels conductors que formen 

part d’una instal·lació, es procurarà que aquella quedi repartida entre les fases o 

conductors polars. 

 

10.5. RESISTENCIA DE AÏLLAMENT I RIGIDESA DIELÈCTRICA 

 

La instal·lació haurà de presentar una resistència d’aïllament al menys igual a els valors 

indicats a la taula següent: 
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Tensió nominal instal·lació      Tensió assaig corrent continua(V)         Resistència d’ aïllament (MΩ) 

 

 MBTS o MBTP     250                             ≥ 0,25 

 ≤ 500 V      500                             ≥ 0,50  

 > 500 V    1000        ≥ 1,00 

 

La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els aparells d’utilització (receptores), 

resisteixi durant 1 minut una prova de tensió de 2U + 1000 V a freqüència industrial, sent 

U la tensió màxima de servei expressada en volts, i amb un mínim de 1.500 V. 

 

Les corrents de fuga no seran superiors, per el conjunt de la instal·lació o per cada un dels 

circuits en que aquesta pugui dividir-se a efectes de la seva protecció, a la sensibilitat que 

presenten els interruptors diferencials instal·lats com a protecció contra els contactes 

indirectes. 

 

10.6. CONEXIONS. 

 

Les connexions es faran mitjançant borns de connexió muntats individualment o constituint 

blocs o regletas de connexió; pot permetres així mateix, la utilització de brides de connexió. 

Es realitzaran en el interior de caixes de empalmament i/o de derivació. 

 

 

10.7. SISTEMES DE INSTAL·LACIÓ 

 

10.7.1. Prescripcions Generals 

 

La instal·lació projectada mantindrà els límits de proximitat amb les canalitzacions no 

elèctriques. Les canalitzacions estaran disposades de forma que facilitin la seva maniobra, 

inspecció i accés a les seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s’establiran de forma 

que mitjançant la convenient identificació dels seus circuits i elements, es pugui procedir 

en tot moment a reparacions, transformacions, etc.  
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10.7.2. Conductors aïllats sota tubs protectors 

 

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV. El diàmetre exterior 

mínim dels tubs, en funció del número i la secció dels conductors a conduir, s’obtindrà de 

les taules indicades en la ITC-BT-21, així com les característiques mínimes segons el tipus  

 

d’instal·lació. Per l’execució de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindrà en compte 

les prescripcions generals següents: 

 

- El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a  

les arestes de las parets que limiten el local en el qual s’efectua la instal·lació. 

- Els tubs s’uniran entre sí mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la 

continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors. 

- Els tubs aïllats rígids corbables en calent podran ser encaixats entre sí en calent, recobrint 

el empalmament com una cua especial quan sigui precís una unió estanca. 

- Les corbes practicades en els tubs seran continues i no originaran reduccions de secció 

inadmissible. Els radis mínims de curvatura per cada classe de tub seran els especificats pel 

fabricant conforme a UNE-EN. 

- Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de col·locats 

i fixats aquests i els seus accessoris, col·locant per aquest fi els registres que es considerin 

convenients, que en trams rectes no estaran separats entre sí més de 15 metres. El número 

de corbes en angle situades entre dos registres consecutius no serà superior a 3.  

 

- Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels 

conductors en els tubs o servir al mateix temps com caixes de empalmament o derivació. 

- Les connexions entre conductors es realitzaran en  l’interior de caixes apropiades de 

material aïllant i no propagador de la flama.. Si son metàl·liques estaran protegides contra 

la corrosió. Les dimensions d’aquestes caixes seran  tal que permetran allotjar folgadament 

tots els conductors que han de contenir. La seva profunditat serà al menys igual al diàmetre 

del tub major més un 50 % del mateix, amb un mínim de 40 mm. El seu diàmetre o costat 

interior mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer estanques les entrades dels tubs en las 

caixes de connexió, s’hauran d’utilitzar  prensaestopas o racors adequats. 

 

10.7.3. Conductors aïllats sota canals protectores 
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La canal protectora es un material de instal·lació constituït per un perfil de parets 

perforades o no, destinat a allotjar conductors o cables i tancat per una tapa desmuntable. 

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV. 

 

Les canals protectores tindran un grau de protecció IP4X i estaran classificades com "canals 

amb tapa d’accés que sol pot obrir-se amb eines". En el seu interior es podran col·locar 

mecanismes tal com interruptors, preses de corrent, dispositius de comandament i control, 

etc., sempre que es fixin d’acord amb les instruccions del fabricant. També es podran 

realitzar empalmaments de conductors en el seu interior i connexions als mecanismes. 

 

Les canals protectores per aplicacions no ordinàries hauran de tenir unes característiques 

mínimes de resistència al impacte, de temperatura mínima y màxima de instal·lació i servei, 

de resistència a la penetració d’objectes sòlids i de resistència a la penetració  

d’aigua, adequades a les condiciones del emplaçament al que són destinades; així mateix 

les canals seran no propagadores de flama. Dites característiques seran conformes a les 

Normes de la sèrie UNE-EN 50.085. 

 

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i horitzontals o 

paral·leles a les arestes de les parets que limiten al local on s’efectua la instal·lació. Les 

canals amb conductivitat elèctrica han de connectar-se a la xarxa de terra, la seva 

continuïtat elèctrica quedarà convenientment assegurada. La tapa de les canals quedarà 

sempre accessible. 

 

10.7.4. Conductors aïllats en safata o suport de safates 

 

Només s’utilitzaran conductors aïllats amb coberta (influïts cables armats o amb aïllament 

mineral), unipolars o multipolars segons norma UNE 20.460 -5-52. 

 

 

11. PRESCRIPCIONS PARTICULARS  

 

11.1. ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 

 

El recinte a projectar haurà de disposar d’enllumenat d’emergència. La instal·lació dels 
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quals es pot veure als plànols de planta corresponents. Les instal·lacions destinades a 

enllumenat d’emergència tenen per objecte assegurar, en cas de fallida de la alimentació 

de l’enllumenat normal, la il·luminació en els locals i accessos fins les sortides, per una 

eventual evacuació o il·luminar altres punts que es senyalin. L’alimentació del enllumenat 

d’emergència serà automàtica amb tall breu (alimentació automàtica disponible en 0,5 s 

com a màxim). 

 

11.1.1. Enllumenat de seguretat 

 

Es l’enllumenat d’emergència previst per garantitzar la seguretat de les persones per 

evacuar una zona o finalitzar un treball potencialment perillós abans d’abandonar la zona. 

L’enllumenat de seguretat estarà previst per entrar en funcionament automàticament 

quan es produeixi la fallida del enllumenat general o quan la tensió d’aquest baixi a menys 

del 70% del seu valor nominal. 

 

La instal·lació d’aquest enllumenat serà fixa i estarà provista de fonts pròpies d’energia., 

aquest enllumenat té diferents característiques, per portar la seguretat al local. 

 

Enllumenat d’evacuació: Es la part del enllumenat de seguretat previst per garantitzar el 

reconeixement i la utilització dels mitjans o rutes d’evacuació quan els locals estiguin o 

puguin estar ocupats. 

 

Enllumenat ambient o antipàtic: Es la part del enllumenat de seguretat previst per evitar 

tot risc de pànic i proporcionar una il·luminació ambient adequada que permeti als 

ocupants identificar i accedir a les rutes  

d’evacuació e identificar obstacles. 

 

 

12. PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS 

 

Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que poden presentar-

se  

 

en el mateix, per lo qual, la interrupció d’aquest circuit es realitzarà en un temps convenient 
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o estarà dimensionat per les sobreintensitats previsibles. 

Les sobreintensitats poden estar motivades per: 

 

- Sobrecàrregues degudes als aparells o defectes d’aïllament de gran impedància. 

- Curtcircuits. 

- Descàrregues elèctriques atmosfèriques. 

 

El dispositius de proteccions a utilitzar estarà constituït per interruptors automàtics de tall 

omnipolar amb corba tèrmica de tall. Les dimensions dels quals queda reflectida a 

l’esquema unifilar corresponent. 

 

 

13. PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS 

 

13.1. CATEGORIES DE LES SOBRETENSIONS 

 

Les categories indiquen els valors de tensió suportada a la ona de xoc de sobretensió  que 

han de tenir els equips, determinant, a la vegada, el valor límit màxim de tensió residual 

que han de permetre els diferents dispositius de protecció de cada zona per evitar el 

possible dany dels esmentats equips. 

 

Es distingeixen 4 categories diferents, indicant en cada cas el nivell de tensió suportada a 

impulsos, en kV, segons la tensió nominal de la instal·lació. 

 

Tensió nominal instal·lació      Tensió suportada a impulsos 1,2/50 (kV) 

Sistemes III   Sistemes II           Categoria I   Categoria II  Categoria III   Categoria IV   

   230/400            230                                1,5                  2.5                 4                    6                                    

Tensió nominal instal·lació      Tensió suportada a impulsos 1,2/50 (kV) 

Sistemes III   Sistemes II           Categoria I   Categoria II  Categoria III   Categoria 

   400/690                                                  2,5                    4                  6                    8                           

     1000      

http://www.gendico.com/


 
C/Josep Anselm Clavé 11,08950  
Esplugues de Llobregat 
www.gendico.com 
 
   

114 
 

 

Categoria I 

S’aplica a els equips molt sensibles a les sobretensions i que estan destinats a ser 

connectats a la instal·lació elèctrica fixa (ordenadors, equips electrònics molt sensibles, 

etc.). En aquest cas, les mesures de protecció es prenen fora dels equips a protegir, ja sigui 

en la instal·lació fixa o entre la instal·lació fixa i els equips, amb objecte de limitar les 

sobretensions a un nivell específic. 

 

Categoria II 

S’aplica a els equips destinats a connectar-se a una instal·lació elèctrica fixa  

(electrodomèstics, eines portàtils i altres equips similars). 

 

Categoria III 

S’aplica a els equips i materials que formen part de la instal·lació elèctrica fixa i a altres 

equips pels quals es requereix un alt nivell de fiabilitat (armaris de distribució, embarrat, 

aparamenta: interruptors, seccionadors, preses de corrent, etc., canalitzacions i els seus  

 

accessoris: cables, caixa de derivació, etc., motors amb connexió elèctrica fixa: ascensors, 

màquines industrials, etc. 

 

Categoria IV 

S’aplica a els equips i materials que es connecten en l’origen o molt pròxims al origen de la 

instal·lació, aigües a dalt del quadre de distribució (comptadors d’energia, aparells de 

telemesura, equips principals de protecció contra sobreintensitats, etc.). 

 

13.2. MESURES DE CONTROL DE LES SOBRETENSIONS 

 

Es poden presentar dues situacions diferents: 

 

- Situació natural: quan no es precís la protecció contra les sobretensions transitòries, doncs 

es preveu un baix risc de sobretensions en la instal·lació (degut a que està alimentada per 

una xarxa subterrània en la seva totalitat). En aquest cas es considera suficient la resistència 

a les sobretensions dels equips indicada a la taula de categories, i no es requereix cap 
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protecció suplementària contra els sobretensions transitòries. 

- Situació controlada: quan  es precís  la protecció contra les sobretensions transitòries en 

l’origen de la instal·lació, doncs la instal·lació s’alimenta per, o inclou, una línia aèria amb 

conductors despullats o aïllats. 

 

També es considera situació controlada aquella situació natural en que es convenient 

incloure dispositius de protecció para una major seguretat (continuïtat de servei, valor 

econòmic dels equips, pèrdues irreparables, etc.). 

 

Els dispositius de protecció contra sobretensions d’origen atmosfèric han de seleccionar-se 

de forma que el seu nivell de protecció sigui inferior a la tensió suportada a impuls de la 

categoria dels equips i materials que se preveu que es vagin  a instal·lar. Els descarregadors 

es connectaran entre cada un dels conductors, incloent el neutre o compensador i el terra 

de la instal·lació.  

 

13.3. SELECCIÓ DELS MATERIALS EN LA INSTAL·LACIÓ 

 

Els equips i materials han d’escollir-se de manera que la seva tensió suportada a impulsos 

no sigui inferior a la tensió suportada prescrita a la taula anterior, segons la seva categoria. 

 

Els equips i materials que tinguin una tensió suportada a impulsos inferior a la indicada a la 

taula, es poden utilitzar, no obstant: 

 

- en situació natural, quan  el risc sigui acceptable. 

- en situació controlada, si la protecció contra les sobretensions es adequada. 

 

 

14. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

 

14.1. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES 

 

Protecció per aïllament de les parts actives. Les parts actives hauran d’estar recobertes 

d’un aïllament que no pugui ser eliminat més que destruint-lo. 
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14.2. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES 

 

La protecció contra contactes indirectes s’aconseguirà mitjançant "tall automàtic de 

l’alimentació". Aquesta mesura consisteix en impedir, després de l’aparició d’una fallida, 

que una tensió de contacte de valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui 

donar com a resultat un risc. La tensió límit convencional es igual a 50 V, valor eficaç en 

corrent alterna, en condiciones normals i a 24 V en locals humits. 

 

Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han 

de ser interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de 

terra. El punt neutre de cada generador o transformador ha de posar-se a terra. 

 

Es complirà la següent condició: 

 

 Ra x Ia < U 

A on: 

- Ra es la suma de las resistències de la presa de terra i de los conductors de protecció de 

masses. 

- Ia es la corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció. Quan 

el dispositiu de protecció es un dispositiu de corrent diferencial-residual es la corrent 

diferencial-residual assignada. 

- U es la tensió de contacte límit convencional (50 ó 24V). 

 

 

15. POSADES A TERRA 

 

Les posades a terra s’estableixen principalment amb objecte de limitar la tensió que, amb 

respecte a terra, pugui presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurant 

l’actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els 

materials elèctrics utilitzats. 

 

La posada o connexió a terra es la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció alguna, 
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d’una part del circuit elèctric o de una part conductora no pertanyent al mateix, mitjançant 

una presa de terra amb un elèctrode o grup d’elèctrodes enterrats en el sòl. 

15.1. UNIONS A TERRA 

 

Preses de terra. 

 

Per la presa de terra es pot utilitzar elèctrodes formats per: 

 

 

- barres, tubs; 

- platines, conductors despullats; 

- plaques; 

- anells o malles metàl·liques constituïdes pels elements anteriors o les seves combinacions; 

- armadures de formigó enterrades; amb excepció de les armadures pretensades; 

- altres estructures enterrades que es demostren que son apropiades. 

 

Els conductors de coure utilitzats com elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica 

segons la classe 2 de la norma UNE 21.022. 

 

El tipus i la profunditat d’enterrament de les preses de terra han de ser tal  que la possible 

pèrdua de humitat del sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la 

resistència de la presa de terra per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior 

a 0,50 m. 

 

Conductors de terra. 

 

La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, hauran d’estar d’acord amb els 

valors indicats a la taula següent. La secció no serà inferior a la mínima exigida per els 

conductors de protecció. 

 

Tipus   Protegit mecànicament  No protegit mecànicament 
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Protegit contra  Igual a conductores   16 mm² Cu 

la corrosió               protecció apdo. 7.7.1  16 mm² Acero Galvanitzat 

 

No protegit contra              25 mm² Cu    25 mm² Cu 

la corrosió               50 mm² Ferro    50 mm² Ferro 

 

* La protecció contra la corrosió pot obtenir-se mitjançant una envolvent. 

 

Durant l’execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra ha de 

extremar-se la precaució per que resultin elèctricament correctes. Ha de tenir-se cura, en 

especial, que les connexions, no danyin ni als conductors ni als elèctrodes de terra. 

 

Borns de posada a terra. En tota instal·lació de posada a terra s’ha de preveure un born 

principal de terra, al qual han de unir-se els conductors següents: 

 

- Els conductors de terra. 

- Els conductors de protecció. 

- Els conductors d’unió equipotencial principal. 

- Els conductors de posada a terra funcional, si son necessaris. 

 

Ha de preveure’s sobre els conductors de terra i en lloc accessible, un dispositiu que 

permeti mesurar la resistència de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot 

estar combinat amb el born principal de terra, ha de ser desmuntable necessàriament per 

mitja d’un útil, ha de  ser mecànicament segur i ha de assegurar la continuïtat elèctrica. 

 

Conductors de protecció. 

 

Els conductors de protecció serveixen per unir elèctricament les masses d’una instal·lació 

amb el born de terra, amb el fi d’assegurar la protecció contra contactes indirectes. 

 

Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada a la taula següent: 
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Secció conductores fase (mm²)  Secció conductores protecció (mm²) 

 

          Sf < 16       Sf 

     16 < S f < 35       16 

          Sf > 35      Sf/2 

 

En tots els casos, els conductors de protecció que no formen part de la canalització 

d’alimentació seran de coure amb una secció, al menys de: 

 

- 2,5 mm2, si els conductors de protecció disposen d’una protecció mecànica. 

- 4 mm2, si els conductors de protecció no disposen d’una protecció mecànica. 

 

Com a conductors de protecció poden utilitzar-se: 

 

- conductors en els cables multiconductors 

- conductors aïllats amb una envolvent comú amb els conductors actius 

- conductors separats despullats o aïllats. 

 

Cap aparell haurà de ser intercalat en el conductor de protecció. Les masses dels equips a 

unir amb els conductors de protecció no han de ser connectades en sèrie en un circuit de 

protecció. 

 

15.2. RESISTÈNCIA DE LES PRESES DE TERRA 

 

El valor de resistència de terra serà tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions 

de contacte superiors a: 

  

 - 24 V en local o emplaçament conductor. 

 - 50 V en los demés casos. 
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Si les condicions de la instal·lació son tal que poden donar lloc a tensions de contacte 

superiors a els valors senyalats anteriorment, s’assegurarà la ràpida eliminació de la falta 

mitjançant dispositius de tall adequats a la corrent de servei. 

 

La resistència d’un electrode depenent de les seves dimensions, de la seva forma i de la 

resistivitat del terreny en el que s’estableix. Aquesta resistivitat varia freqüentment d’un 

punt a un altre del terreny, i varia també amb la profunditat. 

15.3. PRESES DE TERRA INDEPENDENTS 

 

Es considerarà independent una pres de terra respecte a una altre, quan una de les preses 

de terra, no arribi, respecte a un punt de potencial zero, una tensió superior a 50 V quan 

per l’altra circula la màxima corrent de defecte a terra prevista. 

 

15.4. REVISIÓ DE LES PRESES DE TERRA 

 

Per la importància que ofereix, des del punt de vista de la seguretat qualsevol instal·lació 

de presa de terra, haurà de ser obligatòriament comprovada pel Director de l’Obra o 

Instal·lador Autoritzat en el moment de donar d’alta la instal·lació per la seva posada en 

marxa o en funcionament. 

 

Personal tècnicament competent efectuarà la comprovació de la instal·lació de posada a 

terra, al menys anualment, en l’època en la que el terreny estigui més sec. Per això, es 

mesurarà la resistència de terra, i es repararan amb caràcter urgent els defectes que es 

trobin. 

 

En els llocs en que el terreny no sigui favorable a la bona conservació dels elèctrodes, 

aquests i els conductors d’enllaç entre ells fins el punt de posada a terra, es posaran al 

descobert per al seu examen, al menys una vegada cada cinc anys. 

 

 

16. RECEPTORS D’ENLLUMENAT 

 

Els enllumenats seran conformes als requisits establerts en les normes de la sèrie UNE-EN 

60598. La massa dels enllumenats suspesos excepcionalment de cables flexibles no ha 
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d’excedir de 5 kg. Els conductors, que han de ser capaços de suportar aquest pes, no han 

de presentar empalmaments intermitjos i l’esforç haurà de realitzar-se sobre un element 

diferent del born de connexió.  

 

Les parts metàl·liques accessibles dels enllumenats que no siguin de Classe II o Classe III,  

hauran de tenir un element de connexió per la seva posada a terra, que anirà connectada 

de manera fiable y permanent al conductor de protecció del circuit. 

 

El ús de làmpades de gas amb descàrregues a alta tensió (neó, etc.), es permetrà quan la 

seva ubicació estigui fora del volum de accessibilitat o quan s’instal·len barreres o 

envolvents separadores. 

 

En instal·lacions d’il·luminació amb làmpades de descàrrega realitzades en locals en els que 

funcionin màquines amb moviment alternatiu o rotatori ràpid, s’hauran de prendre les 

mesures necessàries per evitar la possibilitat d’accidents causats per il·lusió òptica 

originada per l’efecte estroboscópic. 

 

Els circuits d’alimentació estaran previstos per transportar la càrrega deguda a els propis 

receptors, a els seus elements associats i a les seves corrents harmòniques i d’arrancada. 

Per receptors amb làmpades de descàrrega, la carrega mínima prevista en voltiamperis serà 

de 1,8 veces la potència en Wats de les làmpades. En el cas de distribucions monofàsiques, 

el conductor neutre tindrà la mateixa secció que els de fase. Serà acceptable un coeficient 

diferent per el càlcul de la secció dels conductors, sempre i quan el factor de potència de 

cada receptor sigui major o igual a 0,9 i si es coneix la càrrega que suposa cada un dels  

 

elements associats a les làmpades i les corrents d’arrencada, que tant aquestes com aquells 

puguin produir. En aquest cas, el coeficient serà el que resulti. 

 

En el cas de receptors amb làmpades de descàrrega serà obligatòria la compensació del 

factor de potència fins un valor mínim de 0,9. Per als ròtuls lluminosos i les instal·lacions 

que els alimenten amb tensions assignades de sortida en buit compreses entre 1 y 10 kV 

s’aplicarà lo disposa’t a la norma UNE-EN 50.107. 

 

En instal·lacions amb làmpades de molt baixa tensió (p.e. 12 V) ha de preveure’s la 

utilització de transformadors adequats, per assegurar una adequada protecció tèrmica, 

contra curtcircuits i sobrecàrregues i contra els xocs elèctrics. 
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17. RECEPTORS A MOTOR 

 

Els motors estaran construïts o s’instal·laran de manera que la aproximació a les seves parts 

en moviment no pugui ser causa d’accident. Els motors no han d’estar en contacte amb 

materials fàcilment combustibles i es situaran de manera que no puguin provocar la ignició 

d’aquestes. 

 

Els conductors de connexió que alimenten a un sol motor hauran d’estar dimensionats per 

una intensitat no inferior al 125 per 100 de la intensitat a plena carrega del motor en 

qüestió i si alimenten a diferents motors, hauran d’estar dimensionats per una intensitat 

no menor a la suma del 125 per 100 de la intensitat a plena carrega del motor de major 

potencia mes la intensitat a plena carrega dels demés. 

 

Els motors han d’estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes les 

seves fases, tenint aquesta última protecció de se de tal naturalesa que cobreixi, en els 

motors trifàsics, el risc de la falta de tensió en una de les seves fases. En el cas de motors 

amb arrencador estrella-triangle, s’assegurarà la protecció, tant per la connexió en estrella 

com en triangle. 

 

Els motors han de estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de tall automàtic 

de la alimentació, quan l’arrencada espontània del motor, com a conseqüència del 

restabliment de la tensió, pugui provocar accidents, o perjudicar el motor, d’acord amb la 

Norma UNE 20.460 -4-45. 

Els motors han de tenir limitada la intensitat absorbida en l’arrencada, quan es pugui 

produir efectes que perjudicarien a la instal·lació u ocasionarien pertorbacions 

inacceptables al funcionament d’altres receptors o instal·lacions. 

 

En general, els motors de potència superior a 0,75 kilowats han d’estar previstos de 

reóstats d’arrencada o dispositius equivalents que no permetin que la relació de corrent 

entre el període d’arrencada i el de marxa normal que correspongui a la seva plena càrrega, 

segons les característiques del motor que ha d’indicar la seva placa, sigui superior a la 

senyalada en el quadre següent: 

 

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5  De 1,50 kW a 5 kW:3,0 
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De 5 kW a 15 kW: 2   Més de 15 kW:1,5 

 

Els motors que no portin incorporats proteccions, directament del fabricant, per evitar que 

el motor es faci malbé quan existeixin variacions a la xarxa de distribució, s’instal·larà una 

protecció guardamotors adicional de reforç.  

 

 

18. RELACIÓ DE POTÈNCIES MÀXIMES ADMISSIBLES 

 

Veure annex de càlculs. 
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CÀLCULS JUSTIFICATIUS 
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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONOMIQUES  

 

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, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del 

contracte d'obra. 

 

Documentació 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'incorporen 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. 

Capítol I: Condicions Facultatives 

Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
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L'Arquitecte Director 

 

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 

a) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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 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) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el 

Constructor. 

d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la 

seva correcta execució. 

e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona 

construcció. 
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f) Elaborar un programa de control de qualitat i 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. 

g) Fer les mediacions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions 

valorades i a la liquidació final de l'obra. 

h) 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 el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 

previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 

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. 
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j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

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 Salut 

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, 

presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l’inicia de l'obra, pel coordinador en matèria de 

seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 

de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos 

treballadors autònoms. 

Els contractistes i subcontractistes serà responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla 

de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors 

autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondrà solidàriament de les conseqüències que es 

derivin de d’incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 

de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

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. 
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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. 

 

Presència 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 de medicions 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. 

 

 

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 

Replanteig 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les 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. 
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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. 

 

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. 

Pròrroga per causa de força major 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués 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 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·licitat per 

escrit no se li hagués proporcionat. 
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Condicions generals d'execució dels treballs 

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte 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 especificat a l'article 11. 

Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

 

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 esteses i abonades a bon compte. 

Com a conseqüència de l'expresat 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. 

 

Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
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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 preceptuï 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. 

 

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. 

 

Epígraf 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. 
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Documentació final d'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. 

 

Conservació 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 recepció definitiva 

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  
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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. 

 

Capítol II: Condicions Econòmiques 

Epígraf 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. 

 

Epígraf 2: Dels preus 

Composició 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. 
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c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i infermetats 

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 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  

 

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 
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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. 

 

 

 

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 mesura o d'aplicar els preus 

Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractiste 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. 

 

De la revisió dels preus contractats 
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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 formula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint 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. 

Emmagatzematge de materials 

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments 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. 

 

Epígraf 3: De la valoració 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 preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 

- 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. 

- 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. 
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- Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions 

econòmiques" determina. 

- 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 la medició que haurà practicat l'Aparellador. 

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició 

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 les medicions necessàries per extendre 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. 



 

 C/Badajoz 4, Local 1 08906  

Hospitalet de Llobregat 

www.gendico.com 

 
 

141 
 

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'extendran a l'origen. 

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 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. 

 

Epígraf 4: De les indemnitzacions mútues 

Import de la indemnització 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 (0/000) 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 
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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. 

Epígraf 5: Varis 

Unitats d'obra defectuoses però 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 tassats 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. 
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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. 

Conservació 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". 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

 

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.  

http://www.gendico.com/
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Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 

condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 

característiques aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 

característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial 

del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb 

l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 

productes, equips i sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar 

assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t 

en el projecte o ordenats per la D.F.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 

direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les 

accions a adoptar. 

Sobre l’execució.  

Condicions generals.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones 

practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de 

les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades 

pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica 

constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE
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Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions 

establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant 

el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 

instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que 

s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la 

direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de 

conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats 

de control de qualitat de l’edificació.  

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 

productes, elements i sistemes constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les 

avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 

5.2.5 

Sobre el control de l’obra acabada. 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de 

l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 

parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 

comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació 

aplicable 

Sobre la normativa vigent 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección 

de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol 

projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, 

en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en 

l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
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A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com 

és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que 

s’han de complimentar en el projecte. 

 

 

 

 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

Arrencada de revestiments 

Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que 

no passen instal·lacions. 

Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran 

a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les 

consideracions que es detallen: 

Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a 

l’enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap 

element d’aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà 

o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran 

abans de l’enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de 

revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides homologades 

segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de 

treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les 

mesures de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és 

independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, 
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en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin 

del suport mentre durin els treballs. 

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà 

a terme, en general, abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos 

pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat 

de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament 

fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. 

S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments 

a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran 

abans del començament dels treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat 

haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els 

treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi 

vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense 

compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la 

seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La 

utilització de màquines en l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que 

treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en 

contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall 

de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a 

elles i mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 

 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 

Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per 

prevenir possibles obturacions. 

Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran 

a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les 

consideracions que es detallen: 
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Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els 

elements estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, 

sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat 

corresponent dels enderrocs en general. 

Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat 

superior per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat 

no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat 

presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat 

prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, 

s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic 

(enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. 

indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, 

tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal 

d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció 

de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 

Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar 

l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està 

demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els 

elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà 

per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

 ESTRUCTURES D’ACER 

Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, 

l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer 

laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant peces compostes. 

Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en 

situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al 

foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE 

DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, 

llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 

Normes d’aplicació 
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Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements 

d’acer, DB HS 1, DB HE 1. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres 

d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 

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. 

UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de 

soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 

Components 

Perfils i xapes d’acer laminat en calent 

Perfils foradats d’acer laminat en calent 

Perfils i plaques conformats en fred 

Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 

Soldadures 

Cordons i cables 

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. 

Característiques tècniques mínimes 

Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 

10219-1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les 
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sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o 

rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega. 

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels 

forats i el seu diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris 

segon (CTE-DB SE-A 4.3). 

Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 

kg/mm² . 

Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats 

tindran entre 70 i 200 kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran 

espessor. 

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat 

segons UNE ENV 1090-1:1997 

Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu 

emplaçament. 

Control i acceptació 

En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat 

d’origen. Quan no sigui així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en 

solucions de caràcter singular les recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 

Execució 

Condicions prèvies 

El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La 

preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert 

desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, 

la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge 

utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements 

de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a 

l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les 



 

 C/Badajoz 4, Local 1 08906  

Hospitalet de Llobregat 

www.gendico.com 

 
 

152 
 

barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de 

posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i 

mesura. 

Condicions de manipulació i emmagatzematge 

S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular 

sense produir deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 

Fases d’execució 

Preparació de la zona de treball 

Replanteig i marcat d’eixos 

Col.locació i fixació provisional de la peça 

Aplomat i nivellació definitius 

Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les 

dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de 

soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides 

de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les superfícies i 

vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i materials 

que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop 

els forats que travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a 

diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer 

amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de 

tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de 

femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de 

cargols pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% 

del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 

Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el 

formigó, han de netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els 
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mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les 

soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es disposaran forats de purga i les superfícies 

galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat 

abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures 

compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada 

la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons 

les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense 

estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. 

i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 

Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior 

del pla del pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. 

Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del 

recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 

Control i acceptació 

Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-

DB SE-A 12.4). 

Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 

Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de 

l’alçària. Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components 

estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de 

l’ànima o distorsions de l’ala. 

Amidament i abonament 

kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i 

elements auxiliars corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, 

muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i 

indicacions de la D.F. 

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, 

d'acord amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor 
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diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material 

corresponents a retalls. 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

SUBSISTEMA PARTICIONS 

1 ENVANS 

Paret sense missió portant.  

1.1 Envans de ceràmica  

Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB 

SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements 

de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres 

d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 

Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. 

BOE. 3/08/88. 

Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 

10/06/1985 

Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. 

BOE. 165; 11/07/90. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 

fachadas. 
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UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 

adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 

de adaptación al espectro. 

Components 

Maons, morter i revestiment interior. 

Característiques tècniques mínimes 

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a 

les obres de construcció, RL-88. La resistència a compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 

Kp/cm² . La resistència a compressió dels maons buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². 

En cas de fàbrica de maó d’obra vista, serà adequat un morter una mica menys resistent que el maó: un M-8 per 

a un maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20. 

Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la 

Recepció de Calç RC-92. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, 

contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, 

s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat complirà les 

exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la “Instrucció per a la 

recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra 

amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en 

les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per 

a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a 

afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims 

establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, pel que fa referència 

a parts en volum dels seus components.  

Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions recollides en el Plec 

de Condicions corresponent. 

Control i acceptació 
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Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: 

Ciment, Aigua, Calç, Àrids, Morters i Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. 

podrà simplificar la recepció, comprovant únicament el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió 

en Kp/cm² , dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien de figurar en l'albarà i, si s’escau, en 

l'empaquetat. El mateix es comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres de la Unió 

Europea, amb especificacions tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als 

proporcionats pel segell INCE. 

Execució 

Condicions prèvies 

Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. Es 

replantejarà i es col·locaran mires escairades a una distància ≤ 4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els 

maons s'humitejaran en el moment de la seva col·locació, regant-los abundantment i apilant-los perquè no 

degotin durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament la part de l’obra 

executada en les 48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una vegada iniciat 

el treball, es suspendrà protegint la part de l’obra recentment executada. Fins que les fàbriques no estiguin 

estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques de maó es treballaran sempre a una temperatura ambient 

que oscil·li entre 5 a 40 °C. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les 

fàbriques de maó realitzades. S'ha de treballar sense pluges si la paret és exterior. 

Fases d’execució  

Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació de les peces.  

Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se 

en diferents èpoques, en aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres 

fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el 

forjat o l’element horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 2cm que s'emplenarà transcorregudes un mínim 

de 24 hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements estructurals, es 

farà de manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits 

superiors a 100cm, es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol 

altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest 

espai es reomplirà amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24h 

d'haver fet la paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h abans i s'han d'enderrocar 

les parts afectades. 
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Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor i 

horitzontalitat de les filades: ± 5 mm/2 m.  

Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la 

seva altura. 

Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser 

horitzontals. Les parets vistes han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra 

condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals 

han d'estar rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres condicions. Les obertures han de 

portar una llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element 

estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material 

plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica 

recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter. 

Control i acceptació 

Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 

d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica i Execució de l’envà. 

Amidament i abonament  

m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, 

part proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint 

buits superiors a 1m².  

 3 FUSTERIES INTERIORS 

Tenen 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 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 

Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
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UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 

fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 

adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 

de adaptación al espectro. 

Components 

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. 
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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.  

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. 

  

SUBSISTEMA PAVIMENTS 

1 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 Ceràmics  

Normes d’aplicació 
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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; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 

fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 

adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 

de adaptación al espectro. 

Components 

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 mides 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. 
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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 de gruix 

inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de 

matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa 

de regularització. Amb morter pobre, de gruix 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. Abans d’omplir-les 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, 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=resbalamiento
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pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. 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 i 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 dels revestiments de graó i sòcol. 

 

3 Fustes  
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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; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 

fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 

adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 

de adaptación al espectro. 

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 
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Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen 

el terra de fusta. 

Execució.  

Condicions prèvies 

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: 
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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 té 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 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=resbalamiento
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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 o 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. 

Normes d’aplicació 

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

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 

fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 

adaptación al espectro. 
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UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 

de adaptación al espectro. 

Components 

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 i 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, (gruix mínim de xapa 0,30 mm, gruix 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. Lamel·les de fusta, alumini, etc... 

Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat 

anoditzat (gruix 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 reomlert 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 . 
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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, Escaioles i 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-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar 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 o acer 

inoxidable; Alumini amb plom o coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o 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. 
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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 n'hi ha), 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. 

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 reomplert 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 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 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, peces 

complementàries i especials, entregats 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 o de gres extruït premsat esmaltat, de gres porcel·lànic o 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 i material de reomplert 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 l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
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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. S’utilitzarà 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'assolellament 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 amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no s'hagi produït la retracció més important 
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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 gruix 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 gruix 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; Planor 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 emprimació: idoneïtat de la emprimació 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 reomplert (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 ARREBOSSATS  
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Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats 

amb resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents 

tipus d’acabat. S'han considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les 

superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat 

sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense 

revestir, executat amb mestres. 

Normes d’aplicació 

Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 

Components 

Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 

Característiques tècniques mínimes 

Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció 

per a la Recepció de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: 

aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de 

trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina 

bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà superior 

a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: 

s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 

Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada 

a la consistència precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices 

de granulometria especialment compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i 

sorra. 

Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic 

o alumini lacat o anoditzat. 

Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, 

Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
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Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en 

les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip 

arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 

disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps 

plujós quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant 

l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als 

paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de 

portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  

En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa 

base per a evitar eflorescències. 

Fases d’execució 

Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar 

llançant amb força el morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja 

final. 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les 

mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el 

mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, 

distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i 

neteja final. 

En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents 

especificacions: Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. 

Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  

Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter 

projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  

Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el 

remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues 
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capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb successives capes fins a aconseguir 

la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  

Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç 

de dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada 

endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra 

especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines 

sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a 

revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat 

amb morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes 

evitant les acumulacions. La superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del 

arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  

Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, 

que s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats 

segons fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters 

s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, 

és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un 

conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal 

seguir les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, 

color i acabat, del monocapa a executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades 

pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar 

almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter M-80 . En cas de 

col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de 

el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant 

la primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En 

superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina 

impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus 

buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 

Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 

mm; Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell 

(parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 

Control i acceptació 
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Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació 

del morter. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver 

esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha 

d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 

Amidament i abonament 

m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments 

verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. 

Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats 

que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara 

brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

  

3 ENGUIXATS 

Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix 

gruixut (YG), damunt del qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix 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. 
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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 de gruix, 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. El gruix 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, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues 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 
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contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es 

verificarà gruix 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. 

   

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  

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

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. 
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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. 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 

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

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 

fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 

adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 

de adaptación al espectro. 

1.1 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: 

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). 
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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. 

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. 

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  
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ut de caldera elèctrica, d’equip convector i dipòsit. 

  

1.2 Transport  

És el conjunt d’elements del sistema de transport de l’aigua calenta que es distribueix cap als emissors. 

Per aigua:  

Monotubular. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza 

amb un anell que comunica els diferents emissors.  

Bitubular. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub 

d’anada i un tub de tornada, el retorn és directe. 

Bitubular amb retorn invertit. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es 

realitza amb un tub d’anada i un tub de tornada, el retorn és invertit. Per circuits llargs i separació considerable 

dels emissors.  

Components  

Tubs: Poden ser d’acer negre o coure, i de polietilè reticulat en pas per sota paviment o per cambres. 

Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors. 

Circuladores: Per garantir la correcta circulació de l’aigua fins a tots els emissors. 

Dipòsits d’expansió: Controla els canvis de volum que hi pot haver a l’interior del circuit. 

Purgadors: Són mecanismes situats a diferents punts del circuit per lliurar l’aire interior. Poden anar muntats als 

emissors o als tubs en punts alts de la instal·lació. 

Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Pot 

haver-hi: sondes de temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i 

seguretat. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries per al seu correcte funcionament. 

Control i acceptació 
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La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. 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. 

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. 

Tubs: Poden anar encastats, superficials o sota paviment. 

Els tubs han de ser accessibles. 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. En els trams 

encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres 

productes que deteriorin el ferro o el coure. 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. Sobre envans, els suports s'han de fixar 

amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella 

elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La canonada 

que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 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. Les unions, canvis de direcció i sortides 

es podran fer amb accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes i cintes 

estanques. Cal preveure elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. 

Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció. 

Terra radiant: Cada circuit ha de quedar regulat per un únic joc de vàlvules. Ha de quedar correctament regulat 

en la impulsió i en el retorn, de manera que les seves condicions de funcionament (cabal, pressió i temperatura) 

siguin les especificades al projecte. Les connexions hidràuliques han de ser estanques a la pressió de prova. Les 
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connexions han d'estar fetes amb els materials i accessoris subministrats pel mateix fabricant, o els expressament 

autoritzats per aquest. Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per 

al seu manteniment. No s'han de transmetre esforços entre el col·lector i la resta d'elements que formen la 

instal·lació. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o 

encastats aniran sota una beina de protecció. 

Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les 

vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. 

Circuladores: Ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació 

elèctrica. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser 

completament estanques. 

Dipòsits d’expansió: Ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. Cal 

que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten. Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en 

ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte. 

Purgadors: S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. Si el tub és d'acer, el junt 

d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o cinta. Si el tub és de coure, es disposarà una peça especial 

de llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub de coure. El seu eix principal ha de ser vertical. 

Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial. 

Control i acceptació 

Muntatge i connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, passatubs, ancoratges i distàncies entre suports. 

Col·locació i direcció dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres 

instal·lacions.  

Verificacions 

Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. 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. Prova 

d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes 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.  

Verificacions 
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Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, 

eficiència tèrmica i funcionament. Totes 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.  

Amidament i abonament 

ml de tub i d’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i 

complements, completament instal·lat i comprovat. 

ut de la resta d’elements que formen la instal·lació. 

1.3 Emissors 

Es defineix com a emissor l’element últim de la instal·lació que ens emet calor per radiació i convecció. La 

quantitat de calor depèn del model, marca i mida de l’emissor.   

Tipus 

De columnes: són els més comuns. Els elements poden modificar la seva geometria per tal de millorar l’efecte 

convectiu entre els elements. Poden ser de ferro fos, xapa d’acer o alumini. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries per al seu correcte funcionament. 

Control i acceptació 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. 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. 

Execució 

Emissors de columnes, de barres i plafons: Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament. El radiador ha 

d'estar penjat amb el número de suports previstos, i pels punts previstos. El muntatge ha d'estar fet segons la D.T. 

del fabricant i dels reglaments vigents. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de 

manera que es puguin instal·lar i manipular fàcilment els accessoris necessaris per al seu funcionament. Tots els 

materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. El radiador ha de quedar sensiblement 

horitzontal, recolzat sobre els suports. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 3 

mm, (posició horitzontal): ± 3 mm. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. No es 
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retiraran les proteccions de les boques de connexió durant la col·locació del radiador. 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. 

Característiques tècniques mínimes. 

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. 

Control i acceptació 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

Condicions prèvies 

Comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible. 

Control i acceptació 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta 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. Tota superfície calefactora 

accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva temperatura exterior és superior a 90ºC.  

Verificacions 

Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones 

ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, 

eficiència tèrmica i funcionament. Totes 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. 

Amidament i abonament ut dels aeroterms i dels emissors. 

3 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, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció enfront del 

soroll. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
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Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

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

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 

fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 

adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 

de adaptación al espectro. 

Components 

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 
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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 
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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 

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. 

 

4 IL·LUMINACIÓ   

Normes d’aplicació  

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat 

enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

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

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

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. 
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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. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 

fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 

adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 

de adaptación al espectro. 

  

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. 
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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. 
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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. 

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. 
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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 SUBMINISTRE 

1 AIGUA  

Normes d’aplicació  

Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 

destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats 

o gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98. 

Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 

Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB 

HE 2, Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta 

sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

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

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
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UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 

057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE 

EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 

UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en 

instalaciones. 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels 

titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves 

instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99. 

Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 

Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 

Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 

complementarias. RD 919/2006. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 

fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 

adaptación al espectro. 
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UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 

de adaptación al espectro. 

1.1 Connexió a xarxa  

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció 

és la de subministrar aigua a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i 

assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la 

connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la continuïtat del servei. Cal conèixer les 

especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas de captació 

pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de 

fontaneria. 

Components 

Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 

Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de 

subministrament que obri el pas a l’escomesa. 

Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 

Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 

A més poden comptar amb altres components com ara: 

Vàlvules reductores 

Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha 

d’estar ubicat en un recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors. 

Pericons de registre amb tapa 

Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 

Característiques tècniques mínimes. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran 

d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 

Control i acceptació 

Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
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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. 
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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. 
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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. 

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 
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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 
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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 d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, 
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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. 
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ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 

 

2 GAS NATURAL  

Normes d’aplicació 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 

complementarias. RD 919/2006. 

Aparatos a gas. RD 1428/1992 . 

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 

fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 

adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 

de adaptación al espectro. 

UNE. UNE 60670-1:1993 Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 

Parte 1: Generalidades y terminologia. Tub d’acer sense soldadura UNE 36.080, UNE 19.040, UNE 19.046. Tub de 

coure UNE 37.141. 

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles. 

BOE: 9-01-86. 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG". BOE: 6-12-74. 
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2.1 Connexió a xarxa  

El gas natural es subministra de manera canalitzada. La connexió a xarxa es defineix com el conjunt d’elements 

que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de tall general. La seva funció és la de subministrar 

gas a l’edifici. 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: el 

cabal disponible, la pressió de subministrament i la continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la 

companyia subministradora o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. 

Components  

Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 

Tub d’escomesa: de polietilè (PE) a dimensionar per la companyia subministradora, amb beina de protecció del 

tub generalment de PVC o acer galvanitzat. 

Armari de regulació: amb clau de tall, filtre, regulador de pressió, presa de pressió i clau de sortida. 

Control i acceptació 

Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Armaris: 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 la xarxa de subministrament de gas. 

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 la xarxa de 

subministrament de gas, 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. 

Tubs: El material per la connexió pot ser de coure, d’acer, d’acer inoxidable i de polietilè, sempre han d’estar 

allotjats en una beina de protecció, en el subsòl o encastats a les parets. 

Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys. 
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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, aigua, 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’una beina de protecció. 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. 

La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 

Armari de regulació: Haurà de ser el model acceptat per la companyia subministradora de gas. Aniran instal·lats 

adossats o encastats a la paret, a una alçada respecte del terra de 0,50m i 1,50m, cal encastar una beina, 

generalment de PVC, des de la base inferior fins a la xarxa per tal de facilitar l’entrada del tub de polietilè que 

enllaça amb la clau d’entrada. Un cop encastat l’armari, s’hauran d’omplir amb morter de ciment els espais 

existents entre l’armari i el forat. 

Control i acceptació 

Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. 

Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions i estanquitat. Passos de murs i forjats 

(col·locació de passatubs i beines). Vàlvules i característiques de muntatge. 

Armari de regulació: disposició, material, dimensions, tapa registre. Canonada d’escomesa a l’armari de 

regulació. 

Verificacions 

Brancal es controlaran les unions i compatibilitat del material de replè. 

Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 

Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum.  

Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressió, d’estanquitat. Prova d’estanquitat i resistència mecànica de la 

instal·lació complerta. 

Amidament i abonament  
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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 l’escomesa de gas. 

2.2 Instal·lació interior  

Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins al punt de consum. La 

seva funció és la de distribuir el gas dins l’edifici fins al punt de consum.  

Components 

Des de presa de xarxa a comptadors: centralització de comptadors, presa de pressió a l’entrada, clau d’entrada, 

regulador de pressió amb vàlvula de seguretat, limitador de cabal, comptador, presa de pressió a la sortida. 

Des de comptadors a punt de consum: tub, clau d’habitatge, presa pressió d’habitatge, clau de connexió de 

l’aparell i reixetes de ventilació. 

Els tubs poden ser de: acer negre sense soldadura o de coure. El tub de coure ha de ser desoxidat amb fòsfor, 

subministrats en barra. No s’admeten els tubs de coure recuit o tou, subministrat en rotllo. 

Els accessoris d’unió, reduccions, derivacions, colzes, corbes, connexions per junta plana, etc.. seran mitjançant 

soldadura per capil·laritat. 

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. Es procuraran 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: Els comptadors poden anar amb connexions roscades o embridades. Estaran centralitzats per 

escales en un lloc accessible, visible, sec i ventilat i de manera que quedi ben fixat i el seu funcionament sigui el 

correcte. Ha de quedar ben connectada a la xarxa de subministrament i distribució. No s'ha de col·locar en 

cambres d'instal·lacions si no són per al seu ús exclusiu. Abans del comptador s'ha de col·locar una aixeta de pas 
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de les característiques que requereix la instal·lació. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. 

Alçària col·locació: <= 2,2 m. Toleràncies d'instal·lació: - Posició: ± 50 mm.  

Presa de pressió, regulador de pressió i limitador de cabal: S'ha d'instal·lar en un lloc visible, accessible i de manera 

que el seu funcionament sigui el correcte. Ha d'anar connectat a la xarxa. La unió amb la canonada ha de ser 

estanca a la pressió de prova. Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb tot en funcionament. Toleràncies 

d'instal·lació: - Posició: ± 10 mm. 

Tubs: El tub és el lloc per on va el gas fins arribar al punt de consum o clau de pas. Poden anar vistos o ocults, sota 

beina o conductes per tal de protegir el seu pas pels llocs que així es consideri necessari o estigui previst. 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. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran 

adequadament. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passamur corresponent i l’espai que quedi 

s’omplirà amb material elàstic. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions 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 

las distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. 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. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir esforços mecànics. 

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.  

Claus i vàlvules: És l’element que regula el pas del gas 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. 

Control i acceptació 

Comptadors: S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa. S'ha de comprovar que les rosques, 

les brides, els junts i els cargols estiguin en bon estat. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. Dimensions i ventilació 

de l’armari de comptadors. 

Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions de 

projecte.  
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Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Distància mín. 

encreuaments amb altres instal·lacions. Passos de murs i forjats (col·locació de passatubs i beines). Distribució 

interior i exterior de canonada. Vàlvules i característiques de muntatge. 

Verificació 

Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressió, d’estanquitat, resistència mecànica i comprovació de la xarxa 

sota pressió. 

Prova de funcionament als aparells instal·lats. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

Amidament i abonament 

ml el tub, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, 

completament instal·lat i comprovat. 

ut les claus i vàlvules de pas, comptador, regulador de pressió, presa de pressió. 

  

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 

Normes d’aplicació 

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

C. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 

UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC 

según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-

1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-

1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 

UNE  

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 

fachadas. 
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UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 

adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 

de adaptación al espectro. 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  

Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 

Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  

Peces d'acer galvanitzat: 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden 

FOM/1382/2002. 

UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 

aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. 

Características y métodos de ensayo. 

Canal exterior d'acer galvanitzat: 

UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por 

inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 

Sobre llit d'assentament de formigó: 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales 

(a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-

1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 

11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas 
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de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el 

interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 

sistema. 

1.1 Connexió a xarxa  

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de 

l’edifici. Connecta amb la xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 

La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament 

pública sigui separativa, cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui 

separativa, es permet la connexió de les dues xarxes interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la 

propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa general de sanejament. 

Components 

Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 

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, 
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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 
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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. 

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.  
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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. 
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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 
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de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha 

de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en 

la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una 

mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el 

suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per 

col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar 

pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència 

prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies 

superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 

punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb 

massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi 

interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent 

determinat per a cada tram. Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà 

d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 

Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No 

s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces 

especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 

Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal 

de permetre fer posteriors reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin 

el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no 

ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Les 

unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut 

descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es 

protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un 

contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar 

amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de 

disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà de 60º. Els 

trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància 

entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió 

dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, 

titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions 
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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. 
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Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa 

han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En 

els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha 

d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de 

quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de 

ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a 

la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres 

defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 

Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: 

>= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de 

l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 

absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan 

aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els 

procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de 

cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa 

col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha 

de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar 

al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera 

s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament 

en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb 

morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha 

d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 

Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista 

a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre 

la col·locació del bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat 

per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa 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 
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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. 
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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. 

  

 

 

2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ 

Conjunt d’elements que composen la instal·lació per la evacuació de fums i gasos resultants de la combustió en 

aparells de calefacció i/o aigua calenta, d’ús no industrial. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. DB-Hr, Protecció enfront del soroll. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 

UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. UNE 100102:1988 Conductos 

de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes. UNE 

100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. UNE 123001:1994 Chimeneas. 

Cálculo y diseño. UNE 123002:1995 Chimeneas. Chimeneas modulares metálicas. 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 

complementarias. RD 919/2006. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
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UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 

fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 

adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 

de adaptación al espectro. 

Components 

Conductes: Poden ser de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, alumini rígid o flexible. 

Xemeneies: Poden estar formades per conductes metàl·lics de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, etc. 

Barret de xemeneia: Element final de sortida de fums de la xemeneia. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries per el correcte funcionament dels components de la instal·lació. 

Control i acceptació  

 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, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc 

d'impacte o enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció 

enfront del soroll.  

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. 
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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. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.  

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 

fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 

adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 

de adaptación al espectro. 

Components 

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. 
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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 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. 

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. 
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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. 

 

SUBSISTEMA CONNEXIONS 

1 ELECTRICITAT 

Normes d’aplicació  

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

Protecció enfront del soroll. 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 

7/2003. 

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. 
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Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 

7/1988. 

UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 

fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 

adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 

de adaptación al espectro. 

1.1 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. 
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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 
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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. 

Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a 

una instal·lació d’usuari. 
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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. 
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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 
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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 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 
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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. 
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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.  



 

 C/Badajoz 4, Local 1 08906  

Hospitalet de Llobregat 

www.gendico.com 

 
 

230 
 

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 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 
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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.  
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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. 

Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 

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

edificis. D. 172/99. 

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 

fachadas. 

file:///C:/Users/ESTEFANIA/Desktop/Documents%20and%20Settings/David/Datos%20de%20programa/maite/ssi/privat/oct/web/pdf/oci/Normativa%20instal%25C2%25B7lacions/ccirjul.pdf
file:///C:/Users/ESTEFANIA/Desktop/Documents%20and%20Settings/David/Datos%20de%20programa/maite/ssi/privat/oct/web/pdf/oci/Normativa%20instal%25C2%25B7lacions/cir2000.pdf
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UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 

adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 

de adaptación al espectro. 

  

 

Telecomunicació per cable 

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 
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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. 
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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) 

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: 
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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. 
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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.  

3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS 

Normes d’aplicació 
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Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, Seguretat Estructural, Accions a l'Edificació. DB SE-A, Seguretat 

Estructural-Acer, DB SI-6, Seguretat en cas d'Incendis, Resistència al foc de l'estructura. DB SI-Annex D, Resistència 

al foc dels elements d’acer. DB HS 1, Salubritat-Protecció enfront la humitat. DB HE 1, Estalvi d'energia, Limitació 

de demanda energètica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 

sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 

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. 

UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de 

soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 

fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 

adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 

de adaptación al espectro. 

3.1 Interfonia i vídeo 

Està composta per un sistema exterior format per una placa per fer trucades i un sistema de vídeo camares de 

gravació, i un sistema interior de recepció de trucades i imatges amb un monitor interior i sistema obreportes i que 

també es pot mantenir una conversa interior-exterior. 

Components  

A l’entrada de l’edifici: 
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Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador. 

Equip d’alimentació d’intercomunicador. 

Obreportes elèctric. 

Aparell d’usuari de comunicació. 

Tubs, cables i caixes de derivació. 

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.  

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.)  

Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador: Poden anar encastades o muntades superficialment. La 

càmera no s’ha d’orientar cap a fons lluminoses potents. Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints 

en un pla determinat. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 

Equip d’alimentació d’intercomunicador: S’ha de muntar en un lloc sec i d’accés fàcil per al personal de 

manteniment. 

Obreportes elèctric: S’ha de col·locar encastat al marc de la porta a l’alçària corresponent perquè hi encaixi el 

pestell del pany. Ha de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es 

pot obrir si no es rep. 

Aparell d’usuari de comunicació: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions 

del fabricant. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm. 

Tubs i cables: No hi haurà cap discontinuïtat en els empalmaments dels trams de cablejat. Tindran un codi de 

colors diferents a la telefonia i a la TV. Es respectaran les seccions mínimes indicades en els esquemes i plànols de 

la instal·lació. El cablejat anirà muntat protegit dins d’un tub de PVC, exclusiu per a contenir els conductors 

d’aquesta instal·lació. 
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Control i acceptació 

Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació d’elements. Alçada de col·locació. Profunditat 

d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 

Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran 

cobertes de morter i guix. Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. 

Amidament i abonament 

ut placa carrer, equip alimentació, obreportes, aparell d’usuari. ml canalitzacions, tubs i cables.  

 

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 que estan connectats a la xarxa de sanejament. 

Components  

Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, 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 mínimes 

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. 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 assaigs 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 
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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'estanqueitat 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. 

Toleràncies d'execució.  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.  

Control i acceptació 

Quedarà garantida l'estanqueitat 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.Comprovació cada 4 habitatges o equivalent. 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 

ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal·lació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos 

aixetes i desguassos.  

Arquitecte: Ionut Cosenco  

Nº Col·legi: 55003-5  

Data: 27/04/2017 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=silicona
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=grifería
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=griferías
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=silicona
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=grifería
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FITXES JUSTIFICATIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CTE Paràmetres del DB Seguretat d�Utilització i Accessibilitat Res i den c i a l  Hab i t a tge unifamiliar
 Annex: Aparcaments i Trasters SUA 1 / 1

Ref. projecte:

4. USOS
(associats a habitatge unifamiliar)

APARCAMENT (no els hi és d’aplicació els paràmetres del DB SUA-7)
TRASTERS

Contemplat en
projecte

*  0,55m No cal barrera de protecció

PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,
SUA1 DESNIVELLS

* > 0,55m

 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda

- 0,55m < H  6m  h  0,90m* Altura (h),
segons desnivell ( H)
que es protegeix: - H > 6m h  1,10m

* Configuració: * no són escalables (4)  i
es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (5)

SUA 1 BARRERES DE
PROTECCIÓ dels
desnivells

* Resistència: - Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m (6)

* Amplada dels trams:  0,80m (Segons D. /20  “Condicions d’Habitabilitat”, si
es considera escala interior de l’habitatge, l’amplada  0,90m)

* Graons: - frontal  0,20m i  estesa  0,22m
- s’admeten graons sense frontal (11)

* Replans:  s’admeten partits amb graons a 45º

* Barreres de protecció  els costats oberts disposaran de baranes
 segons definició d’apartat anterior

- estesa  el costat més estret  0,05m
 el costat més ample  0,44m

 <1m  a l’eix

SUA 1 ESCALES INTERIORS

* Escales de traçat corbat:

- mesura de l’estesa,
per a trams
d’amplada

 1m  a 0,50m del costat més estret

SUA 1 RAMPES No hi ha especificacions per a l�ús restringit

* Altura lliure de pas:  2,10m;   portes  2,00mSUA 2 IMPACTES
* Protecció dels elements volats d’altura < 2m
* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,

H < 0,55m classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (9)

0,55m H  12m classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (9)

SUA 2 SUPERFICIES DE
VIDRE: protecció a
impactes
Identificar les àrees de risc
d’impacte - a les portes i
paraments fixes (8)- i
protegir-les, mitjançant:

* Resistir, sense trencar, un nivell
d’impacte -x (y) z- (9) en funció del
desnivell ( H) existent entre els dos
costats de la superfície de vidre:

H > 12m  classe “qualsevol (B ó C) 1” (9)

* Portes corredisses d’accionament manual  es garanteix distància   0,20m a qualsevol
element fix

SUA 2 ENGANXADES

* Elements d’obertura i tancament automàtic  disposaran dispositius adequats al tipus
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge CE

SUA 3 RECINTES TANCATS:
immobilització

* La força d’obertura de les portes de sortida serà  140 N

Nivell d�il·luminació, il·luminància  E

 en zones de circulació de: Escales Resta de zones
-  persones 75 lux 50 lux

* Enllumenat normal
(valors mesurats a nivell de terra,
factor d’uniformitat mig  40%)

-  persones i vehicles conjuntament - 50 lux
sortides i recorreguts d�evacuació de:

 - zones de trasters de Sc > 50m2

 - aparcaments (15) de Sc  100m2
E  1 lux al llarg de l’eix central
E  0,5 lux en la banda central (14)

CONDICIONS
GENERALS
dels espais interiors

Consideracions dels:
Aparcaments hab. unifamiliars:
- DB SUA:
No el contempla perquè
exclou del seu àmbit
d’aplicació els garatges d’
habitatges unifamiliars
independentment de la seva
superfície

- DB SI-1 ( ):
Local de risc baix

Trasters (edificis d’habitatges):
- DB SUA:

No els contempla
- DB SI (annex ):

Zones d’ocupació nul·la

Es consideren els paràmetres
del DB SUA per a les zones
d�ús restringit en base a la
definició que se’n fa a l’annex
de :
“Zones o elements de circulació
limitats a un màxim de 10
persones que tenen el caràcter
d’usuaris habituals, inclòs
l’interior dels habitatges i dels
allotjaments (en un o més
nivells) de l’ús ,
però excloses les zones comunes
dels edificis d’habitatges”

SUA 4 IL·LUMINACIÓ

* Enllumenat d�emergència
(valors mesurats a nivell de terra)

instal·lacions manuals de PCI, equips de seguretat, quadres
d’enllumenat    E  5 lux

SUA 2 Superfícies de vidre: protecció a impactesTANCAMENTS
(exteriors) SUA 2 Enganxades

Aspectes contemplats a l’apartat 1 (Envolvent) de la fitxa
SUA Residencial Habitatge unifamiliar

(4)  Baranes no escalables:  En l’altura compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala no existiran punts de recolzament,
inclosos sortints sensiblement horitzontals amb més de 5cm de sortint. En l’altura compresa entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints que
tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fondària

(5)  S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a  0,05m de la línia
d’inclinació de l’escala

(6)  Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior
(8)   Àrees de risc d�impacte: Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat; Paraments fixes: àrea

compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m
(9) Nivell d�impacte segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003  “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio

plano”, en la que es fixen 3 paràmetres diferents per classificar els vidres:  ( )  - que el DB SUA anomena x (y) z.
(“y” segons DB SU) indica el tipus de ruptura (A, B ó C), que la mateixa norma UNE classifica: p.ex. la ruptura tipus B és la típica del vidre laminat, tipus C del

vidre trempat, etc.
 i (“x” i “z” segons DB SU) indiquen la classe més alta d’alçada de caiguda (1,2 ó 3) a la qual el producte no trenca o ho fa en les condicions fixades per l’assaig.

Les condicions d’assaig que s’especifiquen per a (“z” segons DB SUA) són més restrictives que per a (“x” segons DB SUA)
(11) Graons sense frontal (ús restringit): La projecció de l’estesa es superposarà, com a mínim, 25mm. La mesura de l’estesa no inclourà la projecció vertical de l’estesa

del graó superior
(14) La banda central de la via d�evacuació comprèn, com a mínim, la meitat de l’amplada de la via.
(15) Des del DB SI “Seguretat en cas d’incendi” els aparcaments de Sc  100m2 són locals de risc especial baix, i els de Sc > 100m2 cal tractar-los com a ús aparcament

















































Just if icació de l �access ibil itat  a l �edif icació Ús públic i  ús privat

(no habi tatge)
DB SUA /  D135/95

1/5

 D. 135/1995 Codi d�accessibi l itat CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat

ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

Comunicació de
l�edificació amb:
 - via pública
- zones comunes ext,
elements annexos.

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d�ús públic:

 Itinerari adaptat o practicable
 * segons ús de l�edifici  taula d�usos públics

Edificis o establiments d�ús privat:

 Itinerari practicable
* edificis  PB + 2PP

   * edificis amb obligatorietat de col·locació d�ascensor
Itinerari adaptat

 * edificis amb habitatges adaptats

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE

 Itinerari accessible per a tots els edificis
(s�exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i
adossats sense elements comuns)

ACCESSIBILITAT
VERTICAL
Mobilitat entre plantes
(necessitat
d�ascensor o previsió
del mateix)

Comunicació de les
entitats amb:

- planta accés
(via pública)

- espais, instal·lacions
i  dependències d�ús
comunitari

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d�ús públic:

 Itinerari adaptat o practicable
 * segons ús de l�edifici  taula d�usos públics

Edificis o establiments d�ús privat:

 Itinerari practicable:
 * edificis  PB + 2PP que no disposin d�ascensor
* edificis amb obligatorietat de col·locació d�ascensor

 * aparcaments > 40places

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE

 Itinerari accessible amb ascensor accessible
o rampa accessible, en els següents supòsits:

  *  edificis > PB + 2PP
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2

(exclosa planta accés)
   * plantes amb zones d�ús públic amb Su > 100 m2

      * plantes amb elements accessibles

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL
Mobilitat en una
mateixa planta

Comunicació punt d�
accés a la planta amb:
 - les entitats o espais
-  instal·lacions i

dependències d�ús
comunitari

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d�ús públic:

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt d�accés de la planta amb:

 * elements adaptats  taula d�usos públics

Edificis o establiments d�ús privat:

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d�accés
de la planta amb:

 * entitats o espais
 * dependències d�ús comunitari

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d�accés
de la planta amb:

  * zones d�ús públic
  * origen d�evacuació de les zones d�ús privat
   * tots els elements accessibles



Referència de projecte Aparcaments exterior
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(no habi tatge)
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Escales.  Configuració

 D�ÚS PÚBLIC (Adaptades) (D .  1 35 /19 95 ) D�ÚS PÚBLIC (DB SUA-1)

- Amplada  1,00 m - Amplada - en funció de l�ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1
-  1,00m si comunica amb una zona accessible

- Altura de pas  2,10 m - Altura de pas  2,20 m

- Graons: - frontal  F  0,16m

- estesa,  E  0,30m

(si la projecció en planta no és recta, l�estesa,
E  0,30m a 0,40m de la part interior)

- l�estesa no presenta discontinuïtats quan s�uneix
amb l�alçària (no tenen ressalts)

- Graons: - frontal  0,13  F  0,175m

- estesa,  E  0,28m

- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l�escala)

- la mesura de l�estesa no inclou la projecció vertical
de l�estesa del graó superior

- els graons no tenen ressalts (bocel)

- graons amb frontal , vertical o formant un angle
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari
accessible alternatiu)

- Trams: - nombre de graons seguits  12. - Trams: - salvarà una altura  2,25m

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)

- entre dues plantes consecutives d�una mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podrà variar com a màxim ±10mm

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada
  1,20 m.

- Replans: - entre trams d�una mateixa direcció:
   amplada  la de l�escala
   longitud  1,00 m (mesurada a l�eix)

- entre trams amb canvi de direcció:
   l�amplada de l�escala no es reduirà

- els passadissos d�amplada < 1,20m i les portes es
situen a  0,40m de l�arrencada d�un tram

- replans de planta:

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment
en l�arrencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de l�itinerari i gravat direccional
perpendicular a l�eix de l�escala)

* portes i passadissos d�amplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graó d�un tram.

ESCALES

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- Passamans: a ambdós costats  a una altura
entre 0,90 i 0,95m

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
amb una secció igual o equivalent a la d�un tub
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm
dels paraments verticals.

- Barreres  de
protecció,
Passamans
 i Elements
protectors:

- col·locació  1 costat
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m

- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m

- passamà intermedi: trams amplada > 4m

- altura de col·locació  0,90m  1,10m

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats
del parament  0,04m i el sistema de subjecció no
interferirà el pas continu de la ma.















Referència de projecte Aparcaments exterior
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