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23   XAPA ONDULADA


22   PERFIL METÀL·LIC


21   AÏLLAMENT LLANA DE ROCA


20   OBRA VISTA (nova)


19   CÀMERA D'AIRE


18   TABICÓ DE TOTXANA (existent)


17   PARET D'OBRA VISTA (existent)


16   REMAT AMPIT FINESTRA


15   FUSTERIA D'ALUMINI


14   PLAFÓ SANDWICH (existent)


13   PILAR (existent)


12   CAVALL METÀL·LIC (existent)


11   COBERTA SANDWICH (existent)


10   CANAL DESGUAS (existent)


  9   PLAFONS AÏLLANTS


  8   CAPA AÏLLANT


  7   MENBRANA IMPERMEABLE


  6   TERRAT


  5   LLINDA DE PLADUR


  4   PLAFÓ DE PLADUR


  3   CEL - RAS


  2   FORJAT


  1   PILAR 
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Recolzament de llosa d'escala sobre paret de maó calat (b= 15cm)


DETALL DE BIGUES CENTRADORES I RIOSTRES
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Arrencada de llosa d'escala


llosa escala e=18 cm


55


llosa escala


h= 18cm
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DETALL D'ARRENCADA D'ESCALA
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Taula corresponent a formigó HA-25 i acer B-500-S; coeficient m= 1,5 (EHE-08, art. 69.5.1.2)


Les armadures comprimides tenen la mateixa longitud de cavalcament i d'ancoratge (EHE-08, taula 69.5.1.2)


Pos. 2 (Adherència deficient)
cm 50


(armats sup. de bigues)


Pos. 1 (Adherència bona)


Taula de longituds cavalcament


(armats inf. de bigues, i pilars)


Pos. 1 (Adherència bona)


(armats sup. de bigues)


(armats inf. de bigues, i pilars)


Pos. 2 (Adherència deficient)


Taula de longituds d'ancoratge


cm
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Taula corresponent a formigó HA-25 i acer B-500-S; coeficient m= 1,5 (EHE-08, art. 69.5.1.2)


LONGITUTS D'ANCORATGE I CAVALCAMENT (HA-25)


1


60


30


30


DETALL D'ARRENCADA DE PILAR DE FORMIGÓ


esperes pilars


30
formigó de neteja


60


15


o pou


60


45


llosa de pavimentació


45


140


QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES (EHE-08)


TIPUS D'ESTRUCTURA (Art. 5) Edificis d'habitatges o oficines i estructures d'enginyeria civil de repercusió econòmica baixa o mitjana.


VIDA ÚTIL (Art. 5) 50 anys


CONTROL D'EXECUCIÓ (Art. 92.3) Normal


CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ


ELEMENT ESTRUCTURAL DESIGNACIÓ


FORMIGÓ


DOCILITAT
NIVELL DE


(Art. 86.5) 


RECOBRIMENT


(Art. 37.2.4)


COEF. SEGURETAT (Art. 15.3)


Persistent Accidental


FONAMENTS (1) 1,50 1,30


(Art. 31.5)


30mmEstadístic


PILARS 1,50 1,30Tova (6-9cm) 30mmEstadístic


CONTROL


SOSTRES 1,50 1,30HA-25/B/20/IIa 30mmEstadísticTova (6-9cm)


(1):  Per elements formigonats contra el terreny, el recobriment nominal és de 80mm (Art. 37.2.4)


CARACTERÍSTIQUES DE L'ACER


ELEMENT ESTRUCTURAL COEF. SEGURETAT (Art. 15.3)


Persistent Accidental


TOTA L'OBRA 1,15 1,00B 500 S Sense marcat CE


Acers per a armadures passives (Art. 32)


Barres i rotlles d'acer corrugat Filferros corrugats i llisos


Sense marcat CE


Quan la conformitat de l'acer disposi de marcat CE, es comprovarà, mitjançant verificació documental, que els valors declarats permeten deduir el compliment


de les especificacions contemplades al projecte i a l'Art. 32 de la Instrucció.


CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'OBRA


DISPOSICIÓ DE SEPARADORS


Elements superficials horitzontals 


(Art. 37.2.5 i Art. 69.8.2)


ELEMENT


Murs


Emparrillat inferior


Emparrillat superior


Cada emparrillat


Separació emparrillats 100 cm


Bigues (1) 100 cm


Pilars (1)


(1): Es disposaran, al menys, tres plans de sepradors per vano, en el cas de bigues, i per tram, en el cas de pilars, acoplats als estreps.


DISTÀNCIA MÀXIMA


B 500 T


(lloses, sostres, sabates i lloses de cimentació, etc.) 


HA-25/B/20/IIa


Tova (6-9cm)HA-25/B/20/IIa


Formigó en sabates, riostres i bigues centradores: HA-25/B/20/IIa


Acer:     B-500S


RECOBRIMENTS EN ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ


formigó


de neteja


R1


R1


R2


R3


R1: Recobriment en altres elements formigonats contra el terreny:80mm


R2: Recobriment en altres elements formigonats contra formigó: 30mm


R3: Recobriment en zones lliures o encofrades: 30mm


SOLERA


GRUIX SOLERA: 15 cm


Armadura (superior i inferior):


Encatxat de graves: 20 cm


-NOTES:


-Estudi Geotècnic:  Exp. I 4931/11/16, de GEOTEC.


-Tensió del sòl considerada:   1,3 kg/cm2


-Totes les sabates s'hauran de recolzar al Nivell 2 (llims argilosos i/o argiles llimoses de


coloració marró clar a beix), esmentat a l'Estudi geotècnic, superant en tot moment els


materials del Nivell 1 (reblert).


-El Nivell 2 es detecta a partir de profunditats entre 0,6m i 1,5m respecte a la cota superior


de la llosa de pavimentació existent, que constitueix la cota de referència.


-S'ha considerat que les sabates dels pilars existents tenen un vol de 50cm respecte a la


cara interior d'aquests pilars. En l'execució de les noves sabates, es procurarà que no


entrin en contacte amb les sabates existents.


-Les noves sabates es formigonaran sobre una capa de formigó pobre (HL-15), de 10cm


d'alçada. Aquesta capa tindrá una alçada superior si això garanteix el recolzament de les


sabates sobre el Nivell 2.


-S'han indicat a la planta les sabates dels pilars existents (PE) que afecten a l'execució de


les noves sabates.


-En cas d'aparèixer aigua durant l'excavació dels fonaments, s'haurà d'analitzar


químicament per determinar la seva possible agressivitat.


-Recobriment mínim en elements formigonats contra el terreny:  8cm


 REF. PILAR  


P32


Perfil


HEB-120 300x300


(mm)


gruix platina


18


(mm)


Platina gola soldadura


g1 (mm) g2 (mm)


6mm 4,5mm


gola soldadura


PLACA DE BASE PILAR P32


10


L= 90cm


10


UNIÓ DE SABATA I BIGA CENTRADORA 


formigó neteja formigó neteja formigó neteja formigó neteja


3 3 3 3


110


40


3030 40


DETALL D'ARMAT DEL FOSSAR DE L'ASCENSOR (SECCIÓ A)
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Secció A


5 5


18
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5
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15


morter sense retracció


fyk>250 kg/cm2


acer S-275


4


1,8


pilar metal·lic


placa de base


300x300x18mm


HEB-120


g1


g2


5 555


55


3


Recolzament de llosa d'escala


sobre paret de càrrega (b=15cm)


- Resistència de les peces:   f  = 10 N/mm2


- Paret de fàbrica:  Maó calat 


- Categoria de les peces:    II


- Resistència del morter:   f   = 7,5 N/mm2


- Categoria d'execució:    C


- Coeficient parcial de seguretat (DB SE-F, taula 4.8):   γ M = 3,0


- Resistència característica a la compressió:  f  = 4 N/mm2k
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CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA DE FÀBRICA
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CARACTERÍSTIQUES DE L'ACER


ELEMENT ESTRUCTURAL COEF. SEGURETAT (Art. 15.3)


Persistent Accidental


TOTA L'OBRA 1,15 1,00B 500 S Sense marcat CE


Acers per a armadures passives (Art. 32)


Barres i rotlles d'acer corrugat Filferros corrugats i llisos


Sense marcat CE


Quan la conformitat de l'acer disposi de marcat CE, es comprovarà, mitjançant verificació documental, que els valors declarats permeten deduir el compliment


de les especificacions contemplades al projecte i a l'Art. 32 de la Instrucció.


B 500 T


COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT (ACCIONS)


TOTA L'OBRA


PERMANENTS


PERMANENTS NO CONSTANTS


VARIABLE


1,00


Favorable Desfavorable


(Art. 12.1.a)
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0,00 1,50


CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ


ELEMENT ESTRUCTURAL DESIGNACIÓ


FORMIGÓ


DOCILITAT
NIVELL DE


(Art. 86.5) 


RECOBRIMENT


(Art. 37.2.4)


COEF. SEGURETAT (Art. 15.3)


Persistent Accidental


FONAMENTS (1) 1,50 1,30


(Art. 31.5)


30mmEstadístic


PILARS 1,50 1,30Tova (6-9cm) 30mmEstadístic


CONTROL


SOSTRES 1,50 1,30HA-25/B/20/IIa 30mmEstadísticTova (6-9cm)


(1):  Per elements formigonats contra el terreny, el recobriment nominal és de 80mm (Art. 37.2.4)
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ESPAI RELACIÓ


ACCÉS


MAGATZEM
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AULA FORMACIÓ BUC 2


BUC 1
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LAVABOS


WC ADAP.
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AULA MOV.
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AULA TALLER


LAVABOS


WC. ADAP.


PLANTA BAIXA


PLANTA ALTELL


 7   CEL-RAS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT


 6   CEL-RAS AMB PLAQUES DE FIBRES 120X60


 5   CEL-RAS AMB PLAQUES LLANA MINERAL COMPACTADA 120X60


 4   CEL-RAS AMB FIBRES VEGETALS 120X60


 3   CEL-RAS REGISTRABLE MERÀL·LIC LAMEL·LES


 2   CEL-RAS REGISTRABLE AMB PLAQUES DE GUIX 120X60


 1   CEL-RAS AMB PLAQUES DE GUIX 120X60
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- NOTES:


- Càrregues considerades al Sostre Planta Baixa (no grafiades):


Pes propi del sostre                            variable segons el cantell


Pes propi de paviment          0,1 T/m2


Pes propi d'envans                    0,05 T/m2


Sobrecàrrega d'ús          0,3 T/m2


          Càrregues considerades al Sostre Planta primera (no grafiades):


Pes propi del sostre                             0,55 T/m2


Pes propi coberta          0,15 T/m2


Sobrecàrrega d'us (manteniment)       0,3 T/m2


A més, s'han considerat les càrregues superficials grafiades:


Neu          0,05 T/m2


Pes obra de fàbrica          0,12 T/m2


Els valors de les càrregues superficials estan en T/m2.


Els valors de les càrregues lineals grafiades, corresponents a càrregues mortes, estan


en T/m.


No hi ha càrregues puntuals.


SOSTRE PLANTA PRIMERA. 


E: 1/50


SOSTRE PLANTA BAIXA. 


E: 1/50
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PLANTA  ESTRUCTURA COBERTA


PLANTA  FONAMENTS


1 IPE 270


PLANTA  COBERTA


2  U 120


1 IPE 400


PLANTA  ESTRUCTURA ENTRESÒL
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16 ACUSTIART (CEL-RAS)


15 ACUSTISOL


14 LLANA DE ROCA


13 COBERTA EXISTENT DEL LOCAL


12 PARET EXISTENT DEL LOCAL


11 FORJAT 


10 S T (SUPORT ELÀSTIC)


9   PAVIMENT EXISTENT


8   CAPA PKB-2


7   PYL 15 + LLÀMINA AÏLLANT 5 Kg/m2 + PYL 15


6   PYL 15 + PYL 15


5   ACUSTIFIBER F40


4   BANDA PERIMETRAL 2 PKB-2


3   ACUSTILÀSTIC  N


2   LLÀMINA PLÀSTIC 1 mm. PRORECTORA


1   LLOSA FORMIGÓ ARMAT 10 cm.


LLEGENDA


DINA4


Àrea d'Acció Territorial
Departament d'Obres i Projectes


0 0,1m 0,2m 0,5m


Escala: 1/10


c
  
A


ju
n
ta


m
e
n
t 


d
e
 V


il
a
f
r
a
n
c
a
 d


e
l 


P
e
n
e
d
è
s


Data:L'ARQUITECTE MNPAL.V. i P. L'ALCALDE,
Fitxer .dgn/.dwg:Local Joves/Plànols Muntants


G: SOiP/Proj/2016 Mercat Pelegrina


Febrer 2017 Plànol Núm.


PROJECTE LOCAL PER A JOVES ( ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA )


0.18
DETALLS D' ACÚSTICA


Z


Y


X


1


2
3


8


7


5


DETALL X
DETALL YDETALL Z


9


14


11


12


4


6


5


1


2


9


1


2


9


4


7


5


14


13


14


13


1212


7


10


8


2


4


2 15


1515


7


8


10


7


8


16


2 15





				2017-03-31T12:36:24+0200

		CPISR-1 PERE REGULL RIBA





				2017-03-31T15:05:47+0200

		CPISR-1 C FRANCESC XAVIER BALLESTER GOU












CLAU DE PAS


COMPTADOR


TERMO INSTANTANI 50 LITRES


FILTRE


VÀLVULA DE RETENCIÓ


NUS DE CONNEXIÓ A XARXA


SIMBOLOGIA FONTANERIA:


CONNEXIÓ ENTRE PLANTES


AIXETA D'AIGUA FREDA
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LLUM D'EMERGÈNCIA


INTERRUPTOR SIMPLE


INTERRUPTOR DE CREUAMENT


ENDOLL MONOFÀSIC 16A


ENDOLL TRIFÀSIC 16A


RACK
RACK INFORMÀTIC


DETECTOR DE PRESENCIA SIMPLE


PULSADOR TEMPORITZAT


RIELL SUPORT CABLEJAT, LLUMINÀRIES  i EMERGÈNCIES


DETECTOR PRESÈNCIA


INTERRUPTOR COMMUTAT


L 1200 1 X LED 405 / 840


PANTALLA FLUORESCENT  PHILIPS WT 120 C 


LLUM DE PLANTA  ASCENSOR


SIMBOLOGIA ELECTRICITAT:


W 60  L 60 1X LED 275 / 840 P 50


PANTALLA POLIVALENT PHILPIS RC 120 B


4.5 W 2700 G 910 WH 35 W


PUNT DE LLUM PHILIPS BBG 120 LED 36


CUINA ENCIMERA INDUCCIÓ


W 60  L 60 1X LED 375 / 840 P 50


PANTALLA POLIVALENT PHILPIS RC 120 B


1 X LED 105 / 840


PUNT DE LLUM PHILIPS DN 130 B  D 165


1 X LED 1055 / 840 WB


PUNT DE LLUM PHILIPS BY 120 P  G 3 


LED 165 / 830 PRS GR 


PUNT DE LLUM PHILIPS WL 120 V  


LED 105 / 830 PSR WM 


PUNT DE LLUM PHILIPS DN 125 B  


QUADRE ELÈCTRIC  Q.G.P.C.


CAIXA AMB 4 BASES MONOFÀSIQUES i 2 BASES RJ 45


CAIXA ENDOLLS 1: 


2 TC MONO. 16A; 1 TC TRIF. 16A; 1 TC TRIF. 32A


REGULADOR LUMINICO 0-10V


T CAIXA PER TELEFONIA


CAIXA COMPTADOR AIGUACA


CAIXA SECCIONADORAS


CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓCGP


CENTRALITZACIÓ COMPTADORS


SUBQUADRE ELÈCTRIC


PANTALLA  TV


S/840 PSDLED 45 


PANTALLA FLUORESCENT  PHILIPS LL 121x1


RACK


Q.G.P.C.


S.C.G.P.C.A. T.
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.
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PLANTA BAIXA


PLANTA ALTELL


SALA REUNIÓ


BUC 3


BUC 1


BUC 2


AULA FORMACIÓ


LAVABOS


WC ADP.


AULA TALLER


MAGATZEM


ENFONY


WC ADAP.


SALA CREACIÓ


PATI


ESPAI RELACIÓ


AULA MOV


SALA REUNIÓ


AULA TALLER


AULA FORMACIÓ


WC ADAP.


LAVABOS


PASSERA


TÈCNICA
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12    PARET DE TANCAMENT ( existent )


11    CARTELA PERFIL T  CADA 60 cm.


10    CONNECTOR D'ACER GALVANITZAT


  9    TAULER DE FUSTA


  8    REMAT XAPA D'ALUMINI 


  7    FUSTERIA D'ALUMINI


  6    XAPA ONDULADA


  5    PERFIL METÀL.LIC D'ANCORATGE


  4    AÏLLAMENT LLANA DE ROCA


  3    PLADUR


  2    OBRA DE FABRICA


  1    FORJAT
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PLANTA BAIXA


A


A'


D


D'


B


B'


4
.0


0


4.76


3.55 4.23


K


L


A


B


C


E


D


F


G


H


I


J


K


L


M


SALA CREACIÓ


MAGATZEM


ACCÉS


LAVABOS


ENFONY


AULA 1 FORMACIÓ


AULA 2 TALLER


WC ADAPTAT


DISTRIBUÏDOR


BUC 1


N


O


BUC 2


AULA 3 REUNIÓ


192.49


15.10


8.50


21.93


196.46


34.51


19.95


12.64


22.20


17.38


21.77


29.55


VESTÍBUL 17.19


629.81TOTAL SUP. ÚTIL m2.


QUADRE SUPERFICIE ÚTIL


BUC 3


E


C


D


A


G


F


H I


M


N


P


J


ESPAI RELACIÓ


3.98


2.16


C'


C


E'


E


5
.6


5


3.44


6
.4


5


2.211
.8


0


14.39


1
3
.3


1


3.32


6.71


3
.7


8


2
.6


1


4.89


4
.6


1


4
.3


5
4


.1
6
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P


RECEPCIÓ 14.00


4.44


3.42


8.61


8.72


4.24


3
.9


1


2
.5


0
6


.4
4


4.71


Sup. Cons. = 725 m2.
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PÒRTIC P1-P6


PÒRTIC P2-P7


PÒRTIC P4-P9


PÒRTIC P5-P10
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40x45
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(419)
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40
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PÒRTIC P3-P8
PÒRTIC P20-P26


QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES (EHE-08)


TIPUS D'ESTRUCTURA (Art. 5) Edificis d'habitatges o oficines i estructures d'enginyeria civil de repercusió econòmica baixa o mitjana.


VIDA ÚTIL (Art. 5) 50 anys


CONTROL D'EXECUCIÓ (Art. 92.3) Normal


CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ


ELEMENT ESTRUCTURAL DESIGNACIÓ


FORMIGÓ


DOCILITAT
NIVELL DE


(Art. 86.5) 


RECOBRIMENT


(Art. 37.2.4)


COEF. SEGURETAT (Art. 15.3)


Persistent Accidental


FONAMENTS (1) 1,50 1,30


(Art. 31.5)


30mmEstadístic


PILARS 1,50 1,30Tova (6-9cm) 30mmEstadístic


CONTROL


SOSTRES 1,50 1,30HA-25/B/20/IIa 30mmEstadísticTova (6-9cm)


(1):  Per elements formigonats contra el terreny, el recobriment nominal és de 80mm (Art. 37.2.4)


CARACTERÍSTIQUES DE L'ACER


ELEMENT ESTRUCTURAL COEF. SEGURETAT (Art. 15.3)


Persistent Accidental


TOTA L'OBRA 1,15 1,00B 500 S Sense marcat CE


Acers per a armadures passives (Art. 32)


Barres i rotlles d'acer corrugat Filferros corrugats i llisos


Sense marcat CE


Quan la conformitat de l'acer disposi de marcat CE, es comprovarà, mitjançant verificació documental, que els valors declarats permeten deduir el compliment


de les especificacions contemplades al projecte i a l'Art. 32 de la Instrucció.


CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'OBRA


DISPOSICIÓ DE SEPARADORS


Elements superficials horitzontals 


(Art. 37.2.5 i Art. 69.8.2)


ELEMENT


Murs


Emparrillat inferior


Emparrillat superior


Cada emparrillat


Separació emparrillats 100 cm


Bigues (1) 100 cm


Pilars (1)


(1): Es disposaran, al menys, tres plans de sepradors per vano, en el cas de bigues, i per tram, en el cas de pilars, acoplats als estreps.


DISTÀNCIA MÀXIMA


B 500 T


(lloses, sostres, sabates i lloses de cimentació, etc.) 


HA-25/B/20/IIa


Tova (6-9cm)HA-25/B/20/IIa


7060


14


49


12


42


50


35


14


43


30


12


18311880


25


132


20


84


16


56


57


40


16


131


94


84


60


2520


Taula corresponent a formigó HA-25 i acer B-500-S; coeficient m= 1,5 (EHE-08, art. 69.5.1.2)


Les armadures comprimides tenen la mateixa longitud de cavalcament i d'ancoratge (EHE-08, taula 69.5.1.2)


Pos. 2 (Adherència deficient)
cm 50


(armats sup. de bigues)


Pos. 1 (Adherència bona)


Taula de longituds cavalcament


(armats inf. de bigues, i pilars)


Pos. 1 (Adherència bona)


(armats sup. de bigues)


(armats inf. de bigues, i pilars)


Pos. 2 (Adherència deficient)


Taula de longituds d'ancoratge


cm


10


35


cm


cm


35


25


10


Taula corresponent a formigó HA-25 i acer B-500-S; coeficient m= 1,5 (EHE-08, art. 69.5.1.2)


LONGITUTS D'ANCORATGE I CAVALCAMENT (HA-25)


esperes pilars


15


45


Llosa pavimentació


60


Sabata existent


Riostra existent


Pilar existent


Nou pilar


Barres d'unió entre sabata i biga centradora


(geometria aproximada)


(formigó amb additiu anti-retracció)


Porexpan de separació entre nou


formigó i formigó existent (e= 2cm)


Sabata


segons plànol de planta


DETALL D'UNIÓ ENTRE PILARS P1, P2, P3, P4, P20, P21, P22, P23, P24 I BIGA CENTRADORA
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PLANTA CLAVEGUERONS


TUB POLIETILÈ PRESSIÓPLUVIALS


FECALS


PERICÓ


PERICÓ SIFÒNIC


TUB POLIETILÈ PRESSIÓ


A XAXA GENERAL DE CLAVEGUERAM
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES (EHE-08)


TIPUS D'ESTRUCTURA (Art. 5) Edificis d'habitatges o oficines i estructures d'enginyeria civil de repercusió econòmica baixa o mitjana.


VIDA ÚTIL (Art. 5) 50 anys


CONTROL D'EXECUCIÓ (Art. 92.3) Normal


CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ


ELEMENT ESTRUCTURAL DESIGNACIÓ


FORMIGÓ


DOCILITAT
NIVELL DE


(Art. 86.5) 


RECOBRIMENT


(Art. 37.2.4)


COEF. SEGURETAT (Art. 15.3)


Persistent Accidental


FONAMENTS (1) 1,50 1,30


(Art. 31.5)


30mmEstadístic


PILARS 1,50 1,30Tova (6-9cm) 30mmEstadístic


CONTROL


SOSTRES 1,50 1,30HA-25/B/20/IIa 30mmEstadísticTova (6-9cm)


(1):  Per elements formigonats contra el terreny, el recobriment nominal és de 80mm (Art. 37.2.4)


CARACTERÍSTIQUES DE L'ACER


ELEMENT ESTRUCTURAL COEF. SEGURETAT (Art. 15.3)


Persistent Accidental


TOTA L'OBRA 1,15 1,00B 500 S Sense marcat CE


Acers per a armadures passives (Art. 32)


Barres i rotlles d'acer corrugat Filferros corrugats i llisos


Sense marcat CE


Quan la conformitat de l'acer disposi de marcat CE, es comprovarà, mitjançant verificació documental, que els valors declarats permeten deduir el compliment


de les especificacions contemplades al projecte i a l'Art. 32 de la Instrucció.


CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'OBRA


DISPOSICIÓ DE SEPARADORS


Elements superficials horitzontals 


(Art. 37.2.5 i Art. 69.8.2)


ELEMENT


Murs


Emparrillat inferior


Emparrillat superior


Cada emparrillat


Separació emparrillats 100 cm


Bigues (1) 100 cm


Pilars (1)


(1): Es disposaran, al menys, tres plans de sepradors per vano, en el cas de bigues, i per tram, en el cas de pilars, acoplats als estreps.


DISTÀNCIA MÀXIMA


B 500 T


(lloses, sostres, sabates i lloses de cimentació, etc.) 


HA-25/B/20/IIa


Tova (6-9cm)HA-25/B/20/IIa


ALTRES CÀRREGUES CONSIDERADES EN EL CÀLCUL (kN/m2)


D
B


 S
E


-A
E


: 
A


C
C


IO
N


S


C


IVGrau d'aspror: (Art. 3.3.3)


ZONA EÒLICA (Annexe D)


VENT


TÈRMICA


En edificis habituals, amb elements estructurals de formigó o acer, es pot prescindir de l'acció tèrmica si es disposen


juntes de dilatació, sempre sobre rasant, de forma que no existeixin elements continus de més de 40m de longitut.


PES PROPI SOSTRE:


TOTAL:


CÀRREGUES CONSIDERADES EN EL CÀLCUL (kN/m2)


2,90


CANTELL=25cm


7,40 kN/m2


- - -


SOBRECÀRREGA D'ÚS:


PES PROPI PAVIMENT:


PES PROPI D'ENVANS:


1,00


3,00


0,50


SOSTRE UNIDIRECCIONAL (20+5cm) AMB SEMIBIGUETES PRETENSADES


60


11


CANTELL TOTAL:


RECOBRIMENT ARMADURES:


CAPA DE COMPRESSIÓ:


INTEREIX:


XARXAT:


5


11


20
25


25 cm


3,0 cm


60 cm


5 cm


RESISTÈNCIA AL FOC: R 90


REVOLTÓ: CERÀMIC


3


-NOTES:


-Els esforços indicats als sostres entan en Kpxm (moment flector) i Kp (tallant),


corresponen a 1m d'amplada de sostre i estan majorats.


-Massissat del cap de les biguetes:  10cm.


-Distància mínima entre la cara superior de la semibigueta i el revoltó ceràmic:  3cm.


-Caldrà garantir que els connectors dels extrems de les biguetes, no es poden moure


durant el formigonat del sostre.


-Els perfils metàl·lics s'hauran de pintar amb pintura intumescent per dotar-los de la


resistència al foc requerida a l'estructura (R90).


-


15cm.
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3
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HEB-100


HEB-220HEB-220


Nova paret Nova paret


tancament


- - -


Nou matxó


HEB-100


Nou matxó
Nou matxó Nou matxó


Nou matxó


HEB-100


IPE-330


PE2 PE1


IPE-400 (existent) (a confirmar)


P25


P15


P10


P5


Nou matxó


Paret


existent


L= 110cm


HEB-100
L= 110cm


L= 175cm


HEB-100
L= 110cm


L= 445cmL= 190cm


L= 195cm


L= 565cm


P25


SOSTRE PLANTA PRIMERA


IPE-200
L= 455cm


PE2 PE1


PE19


- Resistència de les peces:   f  = 10 N/mm2


- Paret de fàbrica:  Maó calat 


- Categoria de les peces:    II


- Resistència del morter:   f   = 7,5 N/mm2


- Categoria d'execució:    C


- Coeficient parcial de seguretat (DB SE-F, taula 4.8):   γ M = 3,0


- Resistència característica a la compressió:  f  = 4 N/mm2k


b


m


CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA DE FÀBRICA
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2520


Taula corresponent a formigó HA-25 i acer B-500-S; coeficient m= 1,5 (EHE-08, art. 69.5.1.2)


Les armadures comprimides tenen la mateixa longitud de cavalcament i d'ancoratge (EHE-08, taula 69.5.1.2)


Pos. 2 (Adherència deficient)
cm 50


(armats sup. de bigues)


Pos. 1 (Adherència bona)


Taula de longituds cavalcament


(armats inf. de bigues, i pilars)


Pos. 1 (Adherència bona)


(armats sup. de bigues)


(armats inf. de bigues, i pilars)


Pos. 2 (Adherència deficient)


Taula de longituds d'ancoratge


cm


10


35


cm


cm


35


25


10


Taula corresponent a formigó HA-25 i acer B-500-S; coeficient m= 1,5 (EHE-08, art. 69.5.1.2)


LONGITUTS D'ANCORATGE I CAVALCAMENT (HA-25) RECOLZAMENT DE SOSTRE SOBRE BIGA PLANA


massissat: 10cm


connectors biguetes


10


negatius biguetes


30


Nova paret de càrrega de maó calat, o bloc de formigó
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1 -  CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
 
13 -  FONAMENTS I CONTENCIONS.  135 - FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació i reforç d'elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb formigó armat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat 
- Mur de contenció de formigó armat 
- Llosa de fonaments de formigó armat 
- Llosa de fonaments de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament  
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura  
- Subjecció dels elements que formen l'armadura  
- Neteja del fons de l'encofrat  
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
- Humectació de l'encofrat  
- Abocada de formigó  
- Compactació del formigó mitjançant vibratge  
- Reglejat i anivellament de la cara superior  
- Cura del formigó  
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en condicions de suportar 


els esforços  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del 
element.  
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les 
esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 
més gran.  
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:  
- Elements formigó armat:  


- En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm 
- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm 
- En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm 
- En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm  


- Elements formigó pretensat:  
- En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm 
- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm  


Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
  
ENCEPS, LLOSES, RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm  
- Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm  
- Dimensions en planta:  


- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  


- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  


- Secció transversal (D:dimensió considerada):  
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
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- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  


- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  
  


MURS DE CONTENCIÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre junts: ± 200 mm  
- Amplària dels junts: ± 5 mm  
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):  


- H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
- H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm  


- Gruix (e):  
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm  


- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m  
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm  
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el 
resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la 
solidesa del conjunt.  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, 
abans de formigonar.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a 
que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre 
d'una mil·lèsima de la llum.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.  
El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb un pla establert prèviament que tindrà en compte les deformacions 
d'encofrats.  
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la 
desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements.  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de 
formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIÓ:  
m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.  
No inclou cap operació de moviment de terres.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  


 
 


14 -  ESTRUCTURES .  14E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila expandida 
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premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, 
per a quedar vist o per a revestir. Inclou la col·locació de l'armadura de reforç amb barrers corrugades d'acer i el massissat amb 
formigó de traves i brancals.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de les parets 
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos  
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter  
- Col·locació de l'armadura de reforç 
- Massissat de la paret amb formigó  
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que 
fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  
S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m, separades amb junts estructurals.  
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig bloc.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.  
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.  
Els junts han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.  
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del 
terra al sostre.  
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la 
DF.  
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a 
mínim 65 mm.  
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest quedi afectat 
en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT.  
Gruix dels junts:  
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  
Massissat del junt vertical:  
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça  
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm  
Toleràncies d'execució:  
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:  
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm  
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm  
- Distància entre obertures:  ± 20 mm  
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
- Aplomat en una planta: ± 20 mm  
- Aplomat total:  ± 50 mm  
- Axialitat:  ± 20 mm  
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm  
- Gruix:  


- Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
- Altres fàbriques:  ± 25 mm  
  


ARMADURES:  
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies perjudicials.  
La posició de les armadures ha de permetre un recobriment mínim de 2 cm.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
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Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
  
FORMIGONAMENT:  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.  
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.  
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C 
Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de 
revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant.  
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua 
del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec.  
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de quedar 
compactat i sense buits dins de les peces.  
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.  
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials.  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables 
(temperatura alta, vent fort, etc.).  
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de 
l'execució de l'obra o d'altres.  
  
ARMADURES:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, 
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
  
FORMIGONAMENT:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.  
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 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 brancals. En 
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, 
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:  


- Humitat dels blocs 
- Col·locació 
- Obertures 
- Travat 
- Junts de control  
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- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  


 
 


14 -  ESTRUCTURES . 14L - FORMACIÓ DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de sostre amb elements resistents de formigó o acer, amb o sense elements d'entrebigat (revoltons), armadura amb 
barres corrugades i malla electrosoldada i capa de compressió de formigó.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Sostre amb elements lineals (bigueta o semibigueta) de formigó armat o pretesat i entrebigats amb revoltó de morter de 


ciment 
- Sostre amb plaques, semiplaques o lloses alveolars de formigó armat o pretesat 
- Sostre amb semiplaques d'acer galvanitzat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació del perímetre de recolzament de les semibiguetes, neteja i anivellament 
- Replanteig i col·locació dels elements resistents 
- Col·locació dels revoltons, en el seu cas 
- Neteja de les armadures 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Replanteig i anivellament de la cara superior del sostre 
- Cura del formigó 
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 
- Protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del 
element.  
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les 
esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.  
El sostre, un cop formigonat, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla, i ha d'estar sòlidament unit als 
elements de suport on s'han d'ancorar les armadures superiors, les inferiors i les de repartiment.  
Les biguetes han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre.  
Els enllaços de les biguetes o semibiguetes amb els suports poden ser:  
- Per penetració de la bigueta al suport 
- Per perllongació de l'armadura inferior de la bigueta dins del suport 
- Per cavalcament armadura adossada a bigueta que penetri al suport  
Enllaç per penetració:  
- Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció dels mateixos. 
- La llargària de penetració de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha d'estar indicada als plànols de 


muntatge.  
Enllaç per perllongació:  
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- La llargària de penetració de l'armadura inferior de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha d'estar indicada 
al plànols de muntatge. 


- Si la bigueta te armadura transversal, en estrep o gelosia, aquesta ha d'arribar com a mínim fins la cara del recolzament 
directe, o fins l'estrep de la biga plana, si el recolzament es indirecte.  


Enllaç per cavalcament:  
- La llargària del cavalcament de l'armadura amb la bigueta ha de ser la llargària equivalent a la llargària d'ancoratge, i la 


llargària de penetració al suport ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha d'estar indicada als plànols de muntatge.  
A la trobada del sostre amb tots els suports, s'han d'eliminar els revoltons, deixant un espai per a massissar de formigó.  
La llargària mínima del massissat, per a qualsevol tipus de recolzament, ha de ser de 10 cm.  
En els recolzaments indirectes per cavalcament, les longituds d'aquest s'han de definir per càlcul d'acord amb l'apartat 7.1 de 
l'annex 12 de l'EHE-08  
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la unió entre aquest i la 
bigueta.  
Si el sostre te més d'un tram i els nervis s'han calculat amb continuïtat, les biguetes s'han de disposar enfrontades.  
Si els trams tenen els nervis en direccions enfrontades, s'ha de massissar l'espai entre les dues primeres biguetes paral·leles a 
la trobada entre trams, per absorbir l'esforç de compressió de la part inferior del sostre.  
Als extrems de les biguetes s'haurà de col·locar una armadura superior, per absorbir el moment negatiu, d'almenys una barra 
per nervi, i de llargària i diàmetre indicats als plànols de muntatge del sostre, i que haurà de complir les especificacions de la 
seva partida d'obra.  
El sostre ha de tenir una capa de compressió de formigó i amb una armadura de repartiment, que han de complir les 
especificacions de les partides d'obra corresponents.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades a la DT.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 
més gran.  
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:  
- Elements formigó armat:  


- En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm 
- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm 
- En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm 
- En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm  


- Elements formigó pretensat:  
- En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm 
- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm  


Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE  
Gruix de la capa de compressió:  
- Sobre els revoltons de morter de ciment o de ceràmica:  >= 4 cm 
- Sobre altres tipus de revoltons:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Separació entre eixos (semibiguetes o biguetes):  ± 10 mm  
- Entregues de biguetes o armadures sortints en bigues ± 15 mm   
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  


- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  


- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el 
resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
El muntatge dels elements prefabricats es realitzarà conforme el que indiquen els plànols, detalls d'esquema de muntatge i 
d'acord amb la fitxa tècnica.  
Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà especial cura amb les dimensions 
dels diferents elements i l'execució dels recolzaments, enllaços i unions  
Quan la DF ho consideri necessari es comprovaran les característiques mecàniques i, en particular, el mòdul de fletxa, 
moments de fissuració i trencament, i l'esforç tallant de trencament.  
Per a començar el muntatge del sostre la DF. ha de signar o conformar els plànols d'execució del sostre. Si els plànols son 
realitzats pel Projectista o per la Direcció Facultativa, com a projectista, han de portar la signatura d'aquest. Si l'autor del 
projecte del sostre no es cap dels anteriors (consultor, prefabricador, etc.) els plànols han de portar la signatura de la persona 
física que els ha fet a més del vist i plau de la DF.  
Un cop anivellats els sotapons, es col·locaran les biguetes amb el intereix indicat en plànols, mitjançant les peces d'entrebigat 
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extremes.  
Els revoltons s'han de col·locar a tocar i han de recolzar sobre l'ala inferior de la bigueta.  
La superfície de contacte entre la bigueta i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos estranys per tal d'assegurar 
l'adherència.  
L'estintolament del sostre s'ha de fer d'acord amb les indicacions dels plànols de muntatge.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan 
aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
En sostres de biguetes armades s'han de col·locar els apuntalats anivellats amb els recolzaments i sobre aquests s'han de 
col·locar les biguetes  
En sostres de biguetes pretensades s'han de col·locar les biguetes i s'han d'ajustar tot seguit els apuntalats  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Les superfícies de peces de material porós han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària del sostre.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de 
formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i cavalcaments.  
No s'inclouen els encofrats dels cèrcols.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- L'emmagatzematge dels materials es farà segons les indicacions dels respectius àmbits de control. 
- Verificar que les biguetes/semibiguetes no han sofert danys. 
- La preparació del perímetre de recolzament de les semibiguetes, neteja i anivellament. 
- La correcta disposició dels apuntalaments, i en especial, la separació entre els sotaponts, el diàmetre i la resistència dels 


puntals. 
- El replanteig i col·locació de les biguetes/semibiguetes, amb el intereix previst en el plànols. 
- La col·locació dels revoltons. 
- La neteja, el tallat i doblegat de l'armadura. 
- Control de la longitud i el diàmetre de les armadures. 
- Control del muntatge i col·locació de l'armadura i dels separadors. 
- La subjecció dels elements que formen l'armadura. 
- Les disposicions constructives previstes en el projecte. 
- La neteja i humectació de l'encofrat. 
- L' abocada del formigó. 
- El gruix de la capa de compressió. 
- La compactació del formigó mitjançant vibrat. 
- El reglejat i anivellament de la cara superior del sostre. 
- La cura del formigó. 
- La retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst. 
- La protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Abans del formigonat, correcció de les condicions dels elements que no s'ajustin a les especificacions, abans d'autoritzar el 
formigonat.  
Durant el formigonat, correcció de les operacions que no es realitzin d'acord amb les especificacions, abans d'autoritzar la 
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continuació del formigonat.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de 


l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementaria:  


- De les estructures  projectades i construïdes d'acord a l'EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la 
qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en 
particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions 


tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions 


específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han 
de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 


- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  
  


CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element.  


 
  


15 -  COBERTES.  151 - COBERTES PLANES 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de coberta plana transitable  
S'han considerat els tipus següents:  
- Coberta invertida:  


- Formació de pendents  
- Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit  
- Sistema d'impermeabilització amb làmines  
- Aïllament tèrmic  
- Capa separadora antipunxonament  
- Capa de protecció: Paviment flotant  


- Coberta amb cambra d'aire:  
- Formació de pendents amb envans de sostremort  
- Aïllament tèrmic amb barrera de vapor incorporada  
- Solera d'encadellat sobre envans  
- Capa de protecció de morter  
- Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit  
- Sistema d'impermeabilització amb làmines  
- Capa de protecció amb paviment fix  


- Coberta convencional amb pendents d'argila expandida:  
- Barrera de vapor  
- Formació de pendents i aïllament tèrmic  
- Capa de protecció de morter  
- Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit  
- Sistema d'impermeabilització amb làmines  
- Capa separadora antipunxonament, en el seu cas  
- Capa de protecció amb paviment fix  


- Coberta convencional amb pendents de formigó:  
- Formació de pendents  
- Barrera de vapor  
- Aïllament tèrmic  
- Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit  
- Sistema d'impermeabilització amb làmines  
- Capa separadora antipunxonament, en el seu cas  
- Capa de protecció amb paviment fix  


S'ha considerat la impermeabilització amb els següents tipus de membrana: 
- Membrana amb làmina de PVC 
- Membrana amb làmina bituminosa 
- Membrana amb làmina elastomèrica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Coberta invertida:  
     - Formació de pendents 
     - Col·locació del geotèxtil, com a capa separadora 
     - Col·locació de la membrana impermeabilitzant 
     - Col·locació de les plaques d'aïllament 
     - Col·locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament  


- Col·locació dels suports i les peces de paviment  
- Coberta amb cambra d'aire:  
     - Execució dels envans de sostremort 
     - Col·locació de l'aïllament entre envans 
     - Execució de la solera d'encadellat amb pasta de ciment ràpid 
     - Execució de la capa de protecció de morter, amb acabat remolinat 
     - Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 
     - Col·locació de la membrana impermeabilitzant 
     - Execució del paviment de doble capa de rajola ceràmica  
- Coberta convencional amb pendents d'argila expandida:  
     - Estesa de la barrera de vapor 
     - Abocada i formació de la capa de pendents amb argila expandida en sec 
     - Execució de la capa de protecció de morter, amb acabat remolinat 
     - Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 
     - Col·locació de la membrana impermeabilitzant  


- Execució del paviment de doble capa de rajola ceràmica  
- Coberta convencional amb pendents de formigó:  
     - Abocada i formació de la capa de pendents amb formigó amb acabat remolinat 
     - Estesa de la barrera de vapor 
     - Col·locació de les plaques d'aïllament 
     - Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 
     - Execució de la membrana impermeabilitzant  


- Execució del paviment de doble capa de rajola ceràmica  
CONDICIONS GENERALS:  
La coberta ha de ser estanca a l'aigua de pluja i ha d'evitar l'aparició d'humitat de condensacions.  
Ha de tenir la forma i el pendent indicades en la Documentació Tècnica o en el seu defecte, les indicades per la DF.  
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.  
La superfície d'acabat ha de ser llisa, plana i transitable.  
La barrera de vapor ha de quedar col·locada immediatament sota l'aïllament.  
La barrera de vapor ha de quedar col·locada sota el fons i els laterals de la capa d'aïllament.  
Cal garantir que tots els components que formen el sistema i que han d'estar en contacte, son químicament compatibles, en 
cas contrari, cal interposar entre ells una capa separadora.  
S'han de respectar les sortides d'aigua previstes a la coberta. Han d'estar connectades als baixants i protegides amb un morrió 
amb reixa.  
La coberta ha de tenir junts de dilatació que han d'afectar a les diferents capes, a partir de l'element que serveix de suport.  
S'han de respectar els junts estructurals i de dilatació del suport.  
El junt ha de quedar ple en tota la seva dimensió, de material elàstic. Aquest material ha de garantir la separació entre els 
elements d'obra entre els quals s'intercala.  
Els junts de dilatació han de quedar situats en: 
- Encontre amb parament vertical 
- Junt estructural  
Les vores del junt han de ser aixamfranades amb un angle de 45º.  
Pendent:  >= 1%; <= 5%  
Separació entre junts de dilatació:  <= 15 m  
Amplària del junt:  >= 3 cm  
COBERTA AMB CAMBRA D'AIRE:  
La cambra d'aire ventilada s'ha de situar en la banda exterior de l'aïllament.  
Ha d'estar neta, lliure d'elements que puguin impedir la ventilació correcta (runa, rebaves de morter, etc.)  
Ha de tenir forats oberts a l'exterior, situats de forma que es garanteixi la ventilació creuada.  
Area efectiva total de les obertures (Ss (cm2)/Superfície de coberta (m2)):  > 3; < 30  
FORMACIÓ DE PENDENTS:  
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de ser 
l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta. Quan el material constitutiu no tingui la resistència i cohesió 
necessàries per a les sol·licitacions mecàniques de la posada en obra, ha de quedar reforçat amb una capa de morter del gruix 
necessari per a aquest fi.  
Si es suport de la capa d'impermeabilització, el material constitutiu ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i 
amb el sistema d'unió de la capa d'impermeabilització, en cas contrari cal interposar una capa separadora.  
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.  
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport.  
CAPA D'IMPERMEABILITZACIÓ:  
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El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
L'aplicació, col·locació i fixació, en el seu cas, ha de complir les condicions específiques per a cada tipus de material.  
Si s'utilitza un sistema no adherit, la coberta s'ha de protegir amb una capa de protecció pesada.  
En el sistema d'impermeabilització no adherit, la membrana no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al 
voltant de tots els elements que la traspassin.  
En els punts singulars, cal respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i d'acabament, les de continuïtat o 
discontinuïtat, relatives al sistema d'impermeabilització que s'utilitzi.  
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  
La impermeabilització ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de la protecció de la coberta.  
L'acabament superior de la impermeabilització ha d'impedir la filtració de l'aigua de pluja, en el parament.  
La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1.  
La impermeabilització ha de cavalcar per damunt de les ales de la bonera o de la canal.  
La unió de la impermeabilització amb la bonera o la canal ha de ser estanca.  
La impermeabilització ha de ser contínua en els junts de dilatació.  
Cavalcament de la impermeabilització sobre el parament vertical:  >= 20 cm  
Cavalcament de la impermeabilització en els elements de desgüàs:  >= 10 cm  
CAPA SEPARADORA:  
La capa separadora per a evitar l'adherència entre capes, en el sistema d'impermeabilització no adherit, ha de quedar 
col·locada immediatament a sota de la membrana impermeabilitzant, excepte en els punts a on aquesta hagi d'anar adherida 
(perímetre, elements que traspassen la coberta, etc.).  
La capa separadora com a protecció de la impermeabilització, quan aquesta te poca resistència al punxonament, ha d'evitar el 
contacte de la capa de protecció amb la impermeabilització en tota la superfície transitable de la coberta.  
La capa separadora com a protecció de l'aïllament ha d'evitar el contacte de la capa de protecció amb l'aïllament en tota la 
superfície transitable de la coberta.  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  
AÏLLAMENT TÈRMIC:  
El material constitutiu de l'aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per tal de proporcionar al sistema la 
solidesa necessària davant les sol·licitacions mecàniques  
Si l'aïllament tèrmic es col·loca per sobre de la capa d'impermeabilització i ha de quedar exposat al contacte amb l'aigua, ha de 
tenir unes característiques adequades per a aquesta situació.  
Quan l'aïllament es col·loca sota la capa d'impermeabilització i el material no te les propietats adequades per a quedar exposat 
a l'acció de l'aigua, no ha de quedar sense protecció impermeable en cap punt.  
L'aïllament ha de quedar col·locat sobre el suport sense adherir.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts tèrmics.  
CAPA DE PROTECCIÓ:  
Ha de servir de protecció a la capa d'impermeabilització, en el tipus de coberta convencional, per tal d'evitar l'acció de les 
radiacions ultraviolades i l'impacte tèrmic directe del sol.  
Ha de facilitar l'evacuació de l'aigua cap els punts de desgüàs.  
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.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
Les rajoles han de formar una quadrícula alineada en ambdues direccions.  
PAVIMENT FIX:  
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.  
Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa d'assentament del paviment.  
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta.  
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb paraments verticals i elements 
passants.  
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta.  
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació: 
- Cobertes ventilades:  <= 5 m 
- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Nivells:  ± 10 mm/total  
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m  
PAVIMENT FLOTANT SOBRE SUPORTS:  
Les peces sobre suports, han de quedar horitzontals.  
Els suports han de tenir una plataforma de suport per a repartir les càrregues.  
Els suports han de quedar col·locats sobre la capa separadora, en el pla inclinat de desgüàs.  
Les peces han de ser resistents als esforços de flexió a les que hagin d'estar sotmeses.  
Les peces han de quedar col·locades amb el junt obert, sense emmorterar.  
El paviment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals.  
Les peces han d'estar recolzades sobre els suports situats en els encreuaments de la quadrícula.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçada mitjana del suport:  ± 20 cm  
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- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 6 mm/2 m  
- Gruix dels junts:  <= 3 mm  
- Pendent:  ± 0,5%  
- Rectitud parcial dels junts:  <= 2 mm/m 
- Rectitud total dels junts:  <= 10 mm  
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues direccions, amb el junt sense 
emmorterar.  
El paviment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals.  
Separació entre peces:  <= 0,2 cm  
Junts perimetrals:  >= 1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Nivells:  ± 10 mm/total  
- Alineació de les filades:  <= 2 mm/m,  <= 10 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha d'estar net, sense irregularitats.  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de 
coberta feta.  
Abans de col·locar la làmina, han d'estar col·locades les bases de les boneres, i aquestes han d'estar connectades als 
baixants.  
Els components de la coberta s'han d'aplicar en unes condicions ambientals que estiguin dins dels marges prescrits en les 
corresponents especificacions d'aplicació.  
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el 
resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
Quan s'han d'interrompre els treballs, s'han de protegir els elements de la coberta que ja estan col·locats.  
En els materials lleugers, cal prendre les mesures necessàries, per a que el vent ni d'altres accions els desplacin.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%  
No inclou la realització d'elements especials com ara els minvells, els aiguafons, etc.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Salubridad DB-HS.  
IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA DE PVC:  
* UNE 104416:2001 Materiales sintéticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas realizados con membranas 
impermeabilizantes formadas con láminas de poli(cloruro de vinilo) plastificado. Instrucciones, control, utilización y 
mantenimiento.  
IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA BITUMINOSA:  
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos modificados.  
* UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para 
la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.  


 
  


15 -  COBERTES.  151 - COBERTES PLANES.  151Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES PLANES 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució dels punts singulars de la coberta plana, encontres amb els paraments perimetrals o elements sobresortints i junts de 
dilatació.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó amb planxa de poliestirè 
- Junt de dilatació del paviment de formigó amb perfil de PVC 
- Junt de dilatació del doblat de rajola amb reforç de membrana i reblert amb cordó cel·lular 
- Minvell contra parament amb rajola ceràmica 
- Minvell amb reforç de membrana bituminosa. 
- Junt de dilatació estructural amb cavalló de peça prefabricada de formigó 







PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L'ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 
 


 


 


 Pàgina:  12 
 


- Junt de dilatació estructural amb planxa de poliestirè 
- Encontre amb parament vertical amb minvell encastat al parament de rajola ceràmica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Junt de dilatació de la formació de pendents: 
- Formació de junt de dilatació amb perfil o placa 
- Execució del reforç de la membrana 
- Reblert del junt amb cordó cel·lular col·locat a pressió i segellat amb massilla, en el seu cas 
- Segellat amb massilla del junt del doblat de rajola, en el cas de la coberta transitable  
Junt de dilatació de la formació de pendents i del paviment de formigó: 
- Formació de junt de dilatació amb placa de poliestirè en la capa de pendents 
- Reblert del junt amb cordó cel·lular col·locat a pressió  
- Execució del reforç de la membrana 
- Execució d'una capa de protecció amb morter sintètic de resines epoxi 
- Formació de junt de dilatació amb perfil de PVC, en el paviment de formigó  
Junt de dilatació estructural amb dos murets i cavalló: 
- Execució de dos murets de paredó 
- Execució del matarracó amb morter de ciment 
- Arrebossat amb acabat remolinat 
- Execució del reforç de membrana 
- Formació de minvell contra parament de rajola ceràmica 
- Protecció del junt amb un cavallet amb peça prefabricada de formigó, col·locat sense adherir  
Junt de dilatació estructural amb dos murets: 
- Execució de dos murets de paredó 
- Col·locació de la placa de poliestirè expandit a l'interior del junt, en el seu cas 
- Execució del matarracó amb morter de ciment 
- Arrebossat amb acabat remolinat 
- Execució del reforç de membrana 
- Reblert del junt amb un cordó cel·lular col·locat a pressió  
Minvell amb rajola ceràmica i reforç de membrana bituminosa 
- Col·locació de la placa de poliestirè expandit en el junt de dilatació, en el seu cas 
- Formació de matarracó amb morter de ciment, en el seu cas 
- Execució de l'arrebossat sobre el parament amb acabat remolinat 
- Reforç de la membrana 
- Formació del minvell contra parament amb rajola ceràmica  
Minvell amb reforç de membrana bituminosa en coberta enjardinada 
- Formació de filada amb paredó de bloc per a formació de junt de dilatació, en el seu cas 
- Col·locació de la placa de poliestirè expandit dins del junt, en el seu cas 
- Formació del matarracó amb morter de ciment 
- Execució de l'arrebossat sobre el parament amb acabat remolinat 
- Reforç de la membrana 
- Formació del minvell contra parament amb rajola ceràmica 
- Col·locació d'una làmina separadora, en el seu cas 
- Incorporació d'una capa d'argila expandida  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'element acabat ha de ser estanc.  
Els punts singulars de la coberta, han de mantenir el pendent cap els elements d'evacuació del conjunt de la coberta i la 
continuïtat funcional de les diferents capes que la formen.  
La impermeabilització ha de quedar reforçada en els punts singulars. La disposició de les bandes de reforç, d'acabament, les 
de continuïtat o discontinuïtat, han de ser les adients en funció del sistema d'impermeabilització utilitzat.  
Cal garantir que tots els components que formen el sistema i que han d'estar en contacte, son químicament compatibles, en 
cas contrari, cal interposar entre ells una capa separadora.  
JUNT DE DILATACIO:  
La coberta ha de tenir junts de dilatació que han d'afectar a les diferents capes, a partir de l'element que serveix de suport.  
Els junts de dilatació han de quedar situats en: 
- Encontre amb parament vertical 
- Junt estructural  
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF.  
El junt ha de quedar ple en tota la seva dimensió, de material elàstic. Aquest material ha de garantir la separació entre els 
elements d'obra entre els quals s'intercala.  
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta.  
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme.  
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.  
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.  
La impermeabilització ha de ser contínua en els junts de dilatació.  
Les vores del junt han de ser aixamfranades amb un angle de 45º.  
Separació entre junts de dilatació:  <= 15 m  
Amplària del junt:  >= 3 cm  
Toleràncies d'execució:  
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- Replanteig:  ± 10 mm  
- Amplària del junt de dilatació:  + 3 mm  
- Gruix del segellat:  ± 10%  
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm  
 
CAVALLÓ DE PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:  
Els cavallons han d'anar col·locats a tocar, però independents.  
Els junts han d'anar protegits per sota amb una tira de PVC.  
Volada sobre el parament vertical:  >= 2 cm  
Amplària de la tira de PVC:  >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm/m; ± 20 mm/total  
- Nivell entre dues peces consecutives:  ± 3 mm  
ENCONTRE AMB PARAMENT VERTICAL:  
La impermeabilització ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de la protecció de la coberta.  
L'acabament superior de la impermeabilització ha d'impedir la filtració de l'aigua de pluja, en el parament.  
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  
La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1.  
Cavalcament de la impermeabilització sobre el parament vertical:  >= 20 cm  
Angles (acord aixamfranat): 
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm 
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm  
MINVELL:  
El minvell col·locat ha de garantir la protecció de la impermeabilització en tota la llargària del cavalcament en el parament, en el 
cas en que la impermeabilització no estigui autoprotegida.  
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport.  
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.  
Les rajoles han de quedar col·locades a tocar, rejuntades amb morter i encastades al parament dins d'una regata, que ha de 
quedar reblerta de morter.  
L'aresta superior del minvell ha de quedar en el mateix pla del parament o encastada a dins.  
Si el minvell es encastat al parament i està format per dues peces, aquestes han de quedar amb les vores doblegades i 
encaixades. La peça superior ha d'anar encastada dins d'una rasa i collada amb morter. La peça de desenvolupament més 
gran ha d'anar a sota.  
Pendent de la peça: 
- Minvell contra parament:  >= 100% 
- Minvell encastat al parament:  25% - 50%  
Toleràncies d'execució:  
- Alineacions:  ± 10 mm/total 
     - Rajola ceràmica:  ± 5 mm/m 
     - Maó:  ± 5 mm/2m  
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA ENCASTAT AL PARAMENT:  
Quan la rajola va recolzada sobre un suport format per un altra rajola o encadellat, aquesta s'ha d'encastar com a mínim 1/3 de 
la seva volada dins del parament i ha de quedar alineada amb la recrescuda perimetral de la coberta.  
La rajola d'acabat ha de tenir una volada de 3 cm sobre la recrescuda perimetral de la coberta.  
El conjunt del minvell acabat ha d'estar separat 3 cm per sobre de la recrescuda perimetral de la coberta.  
Volada màxima de la rajola: 
- Col·locada amb morter:  <= 10 cm 
- Recolzada sobre rajola ceràmica:  <= 15 cm 
- Recolzada sobre encadellat ceràmic:  <= 20 cm  
CAPA SEPARADORA:  
La capa separadora per a evitar l'adherència entre capes, en el sistema d'impermeabilització no adherit, ha de quedar 
col·locada immediatament a sota de la membrana impermeabilitzant, excepte en els punts a on aquesta hagi d'anar adherida 
(perímetre, elements que traspassen la coberta, etc.).  
La capa separadora com a protecció de la impermeabilització, quan aquesta te poca resistència al punxonament, ha d'evitar el 
contacte de la capa de protecció amb la impermeabilització en tota la superfície transitable de la coberta.  
La capa separadora com a protecció de l'aïllament ha d'evitar el contacte de la capa de protecció amb l'aïllament en tota la 
superfície transitable de la coberta.  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
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Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el 
resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
Els components de la coberta s'han d'aplicar en unes condicions ambientals que estiguin dins dels marges prescrits en les 
corresponents especificacions d'aplicació.  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de 
coberta feta.  
Quan s'han d'interrompre els treballs, s'han de protegir els elements de la coberta que ja estan col·locats.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament 
per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Salubridad DB-HS.  
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos modificados.  
* UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para 
la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.  


  
  


16 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES.  1612 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE CERÀMICA 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tancament exterior o divisòria interior d'obra de fàbrica d'un o dos fulls, per a revestir o vista.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Paret de tancament recolzada, amb o sense aïllament i amb o sense cambra d'aire  
- Paret de tancament passant amb o sense aïllament i cambra d'aire  
- Paret divisòria  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos  
- En tancament amb paret recolzada:  


- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres del full exterior 
- Col·locació de les armadures si es el cas, a mida que es fa la paret 
- Aplicació de l'arrebossat, en el seu cas 
- Col·locació de les plaques d'aïllament, en el seu cas 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres, del full interior en el seu cas  


- En tancament amb paret passant:  
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres del full interior, si es el cas 
- Col·locació dels connectors en els junts horitzontals a mida que s'aixeca la paret recolzada 
- Col·locació d eles armadures horitzontals de la paret, si es el cas 
- Col·locació de les plaques d'aïllament, si es el cas 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres del full exterior passant, fent el travat amb els connectors, i 


col·locant les armadures horitzontals si es el cas.  
En extradossat i parets divisòries:  


- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres de l'envà 
- Col·locació de les plaques de guix laminat, si es el cas 
- Execució del arrebossat si es el cas  


- Repàs dels junt i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i esquitxos de morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de ser estable, plana i aplomada.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.  
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.  
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres 
condicions.  
Els maons han de cavalcar, com a mínim, 1/4 del seu llarg menys un junt.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
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No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.  
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última 
filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del 
sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta 
travada ha de ser per filades alternatives.  
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  
Gruix dels junts:  
- Paret vista:  1 cm 
- Paret per a revestir:  1,2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig d'eixos:  


- Parcials:  ± 10 mm 
- Extrems:  ± 20 mm  


- Planor:  
- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  


- Horitzontalitat de les filades:  
- Paret vista:  ± 5 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m; ± 15 mm/total  


- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  
  
TANCAMENT EXTERIOR:  
El tancament exterior ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de tancament i el grau d'impermeabilitat de 
l'element, especificades en l'article 2.3 del DB-HS1.  
Classificació en funció de la composició i comportament front a la penetració de l'aigua de cada una de les capes que 
composen el tancament:  
- Composició del full principal (C):  


- C1: Gruix mitjà 
- C2: Gruix alt  


- Higroscopicitat del material component del full principal (H):  
- H1: Higroscopicitat baixa  


- Resistència a la filtració dels junts entre peces del full principal (J):  
- J1: Resistència mitja 
- J2: Resistència alta  


- Resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d'aigua (B):  
- B1: Resistència mitja 
- B2: Resistència alta 
- B3: Resistència molt alta  


- Resistència a la filtració revestiment intermedi en la cara interior del full principal (N):  
- N1: Resistència mitja 
- N2: Resistència alta  


Ha d'haver-hi junts de dilatació en el full principal que han de coincidir amb els junts estructurals. Aquests junts han de quedar 
reblerts i segellats amb materials que tinguin una elasticitat i adherència suficients per tal d'absorbir els moviments de l'element.  
La separació màxima entre els junts de dilatació ha de complir l'especificat en la taula 2.1 del DB-SE-F.  
Quan el full principal no queda interromput per pilars o sostres, el full no ha de quedar adherit a aquests elements.  
El junt entre tancament i fusteria ha de complir l'especificat en l'apartat 2.3.3.6 del DB HS1, en funció del grau d'impermeabilitat 
de la façana.  
En tancaments que han de complir amb el grau H1 per l'exigència d'Higroscopicitat del material component del full principal, el 
maó ceràmic ha de complir:  
- Succió (UNE-EN 772-11):  <= 4,5 kg/m3  
  
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:  
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.  
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta.  
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i els elements no 
estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.  
Regates :  
- Pendent:  >= 70° 
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 
- Separació dels marcs:  >= 20 cm  
  
PARET DE TANCAMENT PASSANT:  
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions.  
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Els connectors no han de produir fissures en els fulls que formen el tancament.  
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap 
altra condició.  
  
AÏLLAMENT TÈRMIC:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
En funció del grau de resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d'aigua tal i com s'especifica en l'apartat 2.3.2 
del DB HS1, l'aïllament ha de ser no hidròfil, en aquest cas ha de complir:  
- Succió o absorció d'aigua a curt termini per immersió parcial (UNE-EN 1609):  < 1 kg/m2 
- Absorció d'aigua a llarg termini per immersió total (UNE-EN 12087):  < 5%  
En tancaments amb cambra d'aire, la cambra d'aire ha de quedar al costat exterior de l'aïllament.  
Les plaques han de quedar col·locades a tocar i a trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts tèrmics.  
El connector col·locat amb morter ha d'estar situat en el junt horitzontal de la paret i fixat amb el mateix morter de la paret.  
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret.  
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.  
A l'aïllament amb placa de poliuretà amb paper embreat a les dues cares, els junts han d'estar segellats amb cinta adhesiva 
com a solució de continuitat del paper embreat.  
  
CAMBRA D'AIRE:  
Si la cambra d'aire es ventilada, ha de complir:  
- Ha de quedar situada a la cara exterior de l'aïllant, en el seu cas 
- Ha de tenir un sistema de recollida i evacuació de l'aigua en la part inferior i en els punts on hi ha elements que traspassen 


la cambra, la solució ha de complir l'especificat en l'apartat 2.3.3.5 del DB HS1 
- Gruix:  3-10 cm 
- Ha de tenir obertures obertes a l'exterior, que han de quedar distribuïdes al 50% entre la part superior i inferior. 
- Superfície efectiva total de les obertures:  >= 120 cm2/10 m2 de pany de façana entre sostres.  
La cambra d'aire ha d'estar neta, lliure d'elements que puguin impedir la ventilació correcta (runa, rebaves de morter, etc.)   
  
ARREBOSSAT:  
En funció del grau de resistència a la filtració del revestiment intermedi tal i com s'especifica en l'apartat 2.3.2 del DB HS1, ha 
de complir:  
- Gruix:  


- Revestiment de morter no hidròfug (N1):  >= 10 mm 
- Revestiment de morter hidròfug o revestiment continu adherit i impermeable a l'aigua (N2):  >= 15 mm  


Ha de quedar ben adherit al suport.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
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.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 5 mm  
- Aplomat/Planta:  ± 10 mm  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
  
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superfície plana i 
contínua que ha de quedar al nivell previst.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol cas no quedaran tires de 
menys de 40cm.  
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es 
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Els maons amb succió (UNE-EN 772-11) >= 1 kg/(m2xmin) i els no hidrofugats, s'han de submergir en aigua breument, abans 
de la col·locació.  
En junts de resistència a la filtració alta (J2) o mitja (J1), les peces han d'humitejar-se abans de la col·locació.  
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.  
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Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el 
resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 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 brancals. En 
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, 
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
  
TANCAMENT EXTERIOR:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Salubridad DB-HS.  


 
  


16 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES.   1618 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de tancament o de divisòria interior d'un full, amb paret de bloc de morter de ciment per a revestir o d'una o dues 
cares vistes, col·locat amb morter.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Paret amb traves i brancals massissats amb formigó 
- Paret amb traves, brancals i blocs massissats amb formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces  
- Neteja i preparació de les barres (retalls, doblegat, etc.) 
- Col·locació de les barres 
- Execució de les unions 
- Col·locació dels separadors, en el seu cas, per a garantir els recobriments  
- Neteja i preparació dels elements a on es fa l'abocada 
- Abocada i compactació del formigó  
- Repàs dels junt i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i esquitxos de morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
No pot ser estructural.  
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.  
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig bloc, si el tipus de 
bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís.  
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició.  
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.  
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb elements auxiliars, d'acord 
amb els criteris fixats per la DF.  
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última 
filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del 
sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han d'estar reblerts de formigó 
en tota l'alçària de la paret.  
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies perjudicials.  
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Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
La posició de les armadures, en el junt horitzontal, ha de permetre el gruix de recobriment següent:  
- Recobriment respecte a la vora exterior:  >= 15 mm 
- Recobriment per sobre i per sota:  >= 2 mm  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.  
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.  
Gruix dels junts:  
- Verticals:  0,6 cm 
- Horitzontals:  <= 1,2 cm  
Junts de control:  
- Separació: <= 12 m, <= 2 x alçària paret 
- Separació en zones de grau sísmic >= VI: <= 5 m  
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C 
Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm  
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm  
- Planor:  


- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  


- Horitzontalitat de les filades:  
- Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total  


- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  
- Gruix dels junts:  


- Horitzontals:  + 2 mm 
- Verticals:  ± 2 mm  


- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  
- Distància entre obertures:  ± 20 mm  
- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius)  
  
TANCAMENT EXTERIOR:  
El tancament exterior ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de tancament i el grau d'impermeabilitat de 
l'element, especificades en l'article 2.3 del DB-HS1.  
Classificació en funció de la composició i comportament front a la penetració de l'aigua de cada una de les capes que 
composen el tancament:  
- Composició del full principal (C):  


- C1: Gruix mitjà 
- C2: Gruix alt  


- Higroscopicitat del material component del full principal (H):  
- H1: Higroscopicitat baixa  


- Resistència a la filtració dels junts entre peces del full principal (J):  
- J1: Resistència mitja 
- J2: Resistència alta  


- Resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d'aigua (B):  
- B1: Resistència mitja 
- B2: Resistència alta 
- B3: Resistència molt alta  


Si el tancament és exterior i d'un full, la solució ha de complir la condició C2 segons l'apartat 2.3.2 del DB-HS 1: el gruix del full 
principal ha de ser >= 24 cm.  
Ha d'haver-hi junts de dilatació en el full principal que han de coincidir amb els junts estructurals. Aquests junts han de quedar 
reblerts i segellats amb materials que tinguin una elasticitat i adherència suficients per tal d'absorbir els moviments de l'element.  
La separació màxima entre els junts de dilatació ha de complir l'especificat en la taula 2.1 del DB-SE-F.  
Quan el full principal no queda interromput per pilars o sostres, el full no ha de quedar adherit a aquests elements.  
El junt entre tancament i fusteria ha de complir l'especificat en l'apartat 2.3.3.6 del DB HS1, en funció del grau d'impermeabilitat 
de la façana.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es 
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no s'ha d'humitejar.  
En junts de resistència a la filtració alta (J2) o mitja (J1), les peces han d'humitejar-se abans de la col·locació.  
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el 
resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TANCAMENT EXTERIOR:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Salubridad DB-HS.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
  
TANCAMENT NO EXTERIOR O DIVISÒRIA:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  


 
  


19 -  PAVIMENTS. 19G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó vibrat sobre solera de formigó lleuger d'argila expandida, remolinat afegint ciment pòrtland i pols de quars 
o amb l'execució d'una textura superficial.  
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:  
- Amb estenedora de formigó  
- Amb regle vibratori  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de làmina separadora de polietilè 
- Execució de la solera de formigó 
- Col·locació de làmina separadora de polietilè 
- Col·locació de l'armadura 
- Execució del paviment i realització de la textura superficial, si és el cas 
- Protecció del formigó i cura  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Les lloses no han de tenir esquerdes.  
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF.  
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la 
DF.  
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell cara superior:  ± 20 mm  
- Planor:  


- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  
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Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el 
resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i 
fissuracions, segons les indicacions de la DF.  
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de 
superar en cap moment els 30°C.  
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o 
la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.  
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 
h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si 
les condicions ambientals son molt favorables.  
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó 
fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.  
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.  
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc.  
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa construïda.  
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó 
que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.  
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del 
formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.  
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la 
situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.  
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.  
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc.  
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat.  
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.  
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la 
posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.  
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua.  
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó fresc en una quantitat de 
2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament.  
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou 
antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.  
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superfície del 
formigó fresc.  
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible 
per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial.  
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
La unitat d'obra no inclou la col·locació del junt perimetral ni el tall del paviment per a la realització de junts de retracció.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
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1A -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES. 1A1 - TANCAMENTS EXTERIORS PRACTICABLES 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tancaments exteriors amb perfileria d'alumini galvanitzat o lacat, muntats sobre bastiment de base d'acer galvanitzat, amb 
l'envidrament col·locat i la persiana i els seus mecanismes, si es el cas.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Muntatge del bastiment de base a la vegada que es fa la paret de tancament 
- Muntatge del bastiment d'alumini i segellat del junt amb l'obra 
- Col·locació de les fulles de la finestra, i muntatge dels perfils d'estanqueitat al bastiment i les fulles 
- Col·locació de les guies de persiana i el torn de la mateixa, si es el cas 
- Col·locació dels vidres i segellat dels mateixos 
- Col·locació de la persiana amb els seus mecanismes d'accionament, si es el cas 
- Muntatge de les tapetes i remats, i la tapa de persiana, si es el cas  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La finestra ha de tenir la forma, dimensions, tipus de perfils i tipus d'envidrament indicats a la DT.  
Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de quedar en la posició prevista a la DT o en el seu defecte, en la 
indicada per la DF.  
El conjunt ha de ser estable i resistent.  
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i 
resistència al vent indicats a la DT.  
Les fulles de la finestra o balconera han d'obrir i tancar correctament, sense necessitat de forçar la seva posició.  
Si la finestra o balconera té persiana, aquesta ha de fer tot el seu recorregut sense traves, amb totes les lames en posició 
horitzontal.  
Ha de ser possible deixar la persiana fixa en qualsevol punt del seu recorregut.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, plogui o les temperatures no es trobin dintre dels 
límits de 5ºC i 40ºC. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.  
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el 
resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  


 
 


1A -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES. 1A2 - DIVISÒRIES INTERIORS PRACTICABLES 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fusteria interior col·locada, formada per bastiment, folrat o no, porta d'una fulla batent i tapajunts, amb o sense revestiment de 
pintura.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del bastiment 
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 
- Fixació directament sobre l'obra de fàbrica a mida que aquesta es va aixecant 
- Presentació de la fulla 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva de la fulla 
- Neteja i protecció 
- Replanteig del tapajunts 
- Fixació dels perfils del tapajunts 
- Segellat dels forats i junts 
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- Pintat de les superfícies de fusta, en el seu cas 
- Neteja de tots els elements  
Per a bastiment de base folrat:  
- Preparació del bastiment de base 
- Replanteig de les peces que conformen el folre 
- Ajust i col·locació definitiva 
- Col·locació de massilla als forats dels claus 
- Neteja i protecció  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt ha d'estar ben aplomat, sense deformacions, al nivell i al pla previstos.  
Ha d'estar travat a l'obra i la unió ha de resistir els esforços produïts per l'accionament de la porta.  
Tots els forats de la fusteria originats per les proteccions del bastiment durant l'obra, les fixacions del tapajunts, etc., han de 
quedar segellats.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.  
El tapajunts ha de cobrir de forma contínua el junt entre el bastiment i el parament acabat de la paret.  
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat. 
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària. 
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició.  
Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts.  
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm  
  
BASTIMENT FOLRAT:  
Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d'estar coberta amb una sola peça del folre.  
El folre dels muntants ha de quedar ben aplomat.  
El folre dels travessers ha de quedar horitzontal.  
Els tapajunts han de cobrir completament el marc i, com a mínim, cavalcar 1 cm sobre el revestiment de la paret.  
El folre ha d'estar encolat i clavat a tot el perímetre del bastiment de base.  
  
ACABAT PINTAT:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el 
resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
Els components s'han de col·locar de manera es garanteixi la protecció contra els impactes durant tot el procés constructiu i 
que es mantingui l'escairat fins que el conjunt quedi ben travat a l'obra.  
  
ACABAT PINTAT:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per 
a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que 
tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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1A -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES. 1AS - TANCAMENTS PRACTICABLES AÏLLANTS CONTRA EL FOC 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic per termofusible.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Portes de fulles corredisses  
- Portes de fulles batents  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
Toleràncies d'execució:  
- Anivellament:  ± 1 mm  
- Aplomat:  <= 3 mm (enfora)  
  
PORTES DE FULLES BATENTS:  
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via 
d'evacuació.  
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm )  
  
PORTES DE FULLES CORREDISSES:  
Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, o inclinades amb una pendent cap 
el punt mitjà de la porta >= 2%, en les d'accionament automàtic, i han de ser netes. Els mecanismes de rodament han de ser 
autolubricats per tal de facilitar el desplaçament de les fulles.  
Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura total de les fulles, sense disminuir en cap punt l'amplària real 
de la via d'evacuació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de quedar tapats amb massilles, tacs, 
etc.  
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i entre les dues fulles, en el 
seu cas, s'ha de regular amb la posició de les frontisses de les fulles.  
En les portes de fulles corredisses, l'ajustatge de les cares de contacte entre els perfils tallafocs i les fulles s'ha de regular amb 
la posició dels topalls de les guies.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad en caso de incendio DB-SI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL. PORTA DE FULLES BATENTS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL. PORTA DE FULLES BATENTS:  
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. PORTA DE FULLES BATENTS:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PORTA DE 
FULLES BATENTS:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució de la unitat.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
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La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PORTA 
DE FULLES BATENTS:  
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  


 
  


4 -  CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ  
 
44 -  ESTRUCTURES. 44M - ESTINTOLAMENTS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estintolament de forat de pas en paret de fàbrica de maons, amb col·locació de perfils d'acer estructurals per a fer la llinda, i els 
brancals si es el cas, i enderroc de la paret amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La unitat 
d'obra inclou les operacions necessàries d'apuntalament de l'estructura, amb dos perfils passants a ran de sostre, col·locats 
perpendicularment a la paret i uns puntals amb estructura en gelosia triangular per suportar-los.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llinda amb un o dos perfils laminats d'acer, recolzats en daus de formigó 
- Llinda amb un o dos perfils laminats d'acer recolzats en pilars d'acer  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament dels apuntalaments 
- Perforació de la paret a ran de sostre per a passar els perfils d'apuntalament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Falcat i tesat dels puntals 
- Perforació de la paret per a encastar els perfils d'acer 
- Encofrat i formigonament dels daus de recolzament (si es el cas) 
- Col·locació dels perfils verticals (si es el cas) 
- Col·locació dels perfils horitzontals (en dos fases si son 2 perfils) 
- Ataconat dels perfils 
- Enderroc de la paret a la zona de pas 
- Repàs i reconstrucció dels brancals si es el cas 
- Recollida de la runa i càrrega al camió o contenidor i transport a l'abocador 
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en disposició de 


suportar els esforços 
- Reconstrucció dels forats dels apuntalaments  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els perfils han d'estar col·locats a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  
Les llindes i les traves han de quedar horitzontals.  
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han 
de correspondre amb les indicacions de la DT.  
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element 
que s'han d'unir.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de 
muntatge.  
La llinda ha d'estar en contacte en tota la seva llargària amb la paret.  
Si el recolzament de la llinda es fa sobre daus de formigó:  
- Carregament del perfil: >= 15 cm 
- Gruix dels daus de formigó: <= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària de l'element:  


- D'1 m, com a màxim:  ± 2 mm 
- D'1 a 3 m: ± 3 mm  


- Aplomat (D=cantell):  <= D/250  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
APUNTALAMENT:  
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a suportar, sense 
assentaments ni deformacions perjudicials les accions estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos.  
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element apuntalat.  
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió.  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
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Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit.  
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits.  
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF.  
  
ENDERROC:  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
  
DAU DE FORMIGÓ:  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó.  
  
ESTRUCTURA D'ACER:  
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 barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops.  
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les 
especificacions de la DF, que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra.  
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, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.  
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Acero DB-SE-A.  


 
  


44 -  ESTRUCTURES. 44R - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de reparació de llosanes de balcó.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Reparació de revestiment de cantell de llosana de formigó armat o amb estructura de perfils laminats 
- Reconstrucció de llosana sobre biguetes metàl·liques existents, totalment descobertes 
- Reparació de cantell de llosana de pedra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Reparació de revestiment de cantell de llosana de formigó o morter:  
- Preparació de la zona de treball  
- Enderroc del cantell de la llosana fins a desobrir els caps de l'estructura metàl·lica, o l'armadura  
- Neteja dels elements d'acer i passivat dels mateixos  
- Aplicació d'un adhesiu per a fer el pont d'unió entre el formigó vell i el nou  
- Perforació del formigó i fixació de barres d'acer inoxidable en forma d'U, per a formar un cèrcol, i col·locació de les barres 
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longitudinals d'acer  
- Muntatge d'un encofrat inferior i lateral de la llosana  
- Col·locació de perfils de poliestirè per a reproduir les motllures de la llosana  
- Reconstrucció amb formigó del cantell de la llosana  
- Col·locació d'una tela metàl·lica com aramdura de l'arrebossat  
- Reconstrucció dels volums i motllures de la cara inferior amb morter polimèric  
- Reparació dels ancoratges de la barana  
Reconstrucció de llosana sobre biguetes metàl·liques existents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Neteja dels elements d'acer i passivat dels mateixos  
- Muntatge d'un encofrat inferior i lateral de la llosana  
- Col·locació de perfils de poliestirè per a reproduir les motllures de la llosana  
- Col·locació de peces d'encadellat ceràmic entre les bigues  
- Col·locació d'una armadura perimetral connectada als caps de les biguetes, i d'una malla superior  
- Reblert amb formigó de la llosana  
- Impermeabilització de la cara superior de la llosana  
- Protecció de la làmina impermeabilitzant amb morter  
- Enrajolat de la cara superior de la llosana, i col·locació d'una peça amb escopidor al perímetre  
- Desencofrat de la llosana  
- Arrebossat de la cara inferior, armat amb una malla d'acer  
- Reparació dels ancoratges de la barana  
Reparació de cantell de llosana de pedra:  
- Preparació de la zona de treball  
- Neteja de la pedra amb extracció de sals i raspallat d'eflorescències  
- Reproducció dels volums deteriorats amb morter de reconstrucció armat amb xarxa de filferros d'acer inoxidable  
- Aplicació d'un tractament hidrofugant a la pedra  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La llosana reparada ha de ser estable i no ha de tenir elements amb perill de despreniment.  
La geometria de l'element reconstruït i el seu aspecte superficial ha de correspondre a l'element original, d'acord amb la DT i 
les indicacions de la DF.  
No han de restar perfils d'acer ni armadures al descobert.  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes, sense regalims, taques o elements adherits.  
S'han de mantenir els junts existents.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de 
revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat a l'apartat Descripció, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat 
d'obra.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el 
resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària de llosana realment reparat, d'acord amb la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  


 
  


44 -  ESTRUCTURES. 44S - REFORÇ D'ESTRUCTURES 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de reparació i reforç d'estructures amb formigó armat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Reforç de pilars de formigó armat amb un recrescut de la secció amb formigó armat  
- Reforç de biga o nervi de sostre de formigó armat, adherint a la cara inferior platines d'acer  
- Reforç de volta d'escala o de sostre amb capa de compressió de formigó armat per la cara superior  
- Recrescut de la llosa d'escala, en amplada, amb un nervi perimetral de formigó armat i capa de compressió per sobre de la 


llosa  
- Reforç de sostre amb bigues travesseres de perfils d'acer laminat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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Reforç de pilars de formigó armat amb un recrescut de la secció amb formigó armat:  
- Preparació de la zona de treball  
- Neteja de les cares del pilar amb raig de sorra, i eliminació de parts del formigó mal adherits 
- Aplicació d'un adhesiu de resines epoxi per a fer de pont d'unió entre el formigó antic i el nou 
- Muntatge de les armadures i col·locació dels separadors 
- Muntatge de l'encofrat 
- Abocat del formigó 
- Desmuntatge de l'encofrat, recollida del material auxiliar i cura del formigó  
- Recollida de la runa, càrrega sobre camió o contenidor  
Reforç de biga o nervi de sostre de formigó armat amb platines d'acer:  
- Preparació de la zona de treball  
- Neteja de les cares de formigó on s'ha d'adherir la platina amb raig de sorra seca 
- Neteja dels elements d'acer amb raig de sorra seca 
- Encolat de les platines amb adhesiu epoxi de dos components, i apuntalament de les mateixes 
- Desapuntalament i recollida del material auxiliar  
- Recollida de la runa, càrrega sobre camió o contenidor  
Reforç de volta d'escala o de sostre amb capa de compressió de formigó armat:  
- Preparació de la zona de treball  
- Neteja de la cara superior del sostre o volta d'escala 
- Regata a la paret, a la zona de l'entrebigat dels sostres 
- Col·locació de connectors a les biguetes si la unitat d'obra o indica (cargolats si la bigueta es de fusta i soldats si es d'acer) 
- Muntatge de l'encofrat lateral en el cas de voltes 
- Col·locació de l'armadura de barres o malles d'acer corrugat 
- Formigonat de la llosa 
- Desmuntatge de l'encofrat recollida del material auxiliar i cura del formigó  
- Recollida de la runa, càrrega sobre camió o contenidor  
Recrescut de llosa d'escala:  
- Preparació de la zona de treball  
- Neteja de la cara superior del sostre o volta d'escala 
- Muntatge de l'encofrat del nervi lateral 
- Col·locació de l'armadura de barres i malles d'acer corrugat 
- Formigonat de la llosa 
- Desmuntatge de l'encofrat, recollida del material auxiliar i cura del formigó  
- Recollida de la runa, càrrega sobre camió o contenidor  
Reforç de sostre amb bigues travesseres de perfils d'acer laminat:  
- Preparació de la zona de treball  
- Perforació de la paret als punts de recolzament de les bigues 
- Execució d'un dau de formigó per a recolzament de les bigues en una de les bandes 
- Neteja de la cara inferior del sostre als punts de contacte amb les bigues 
- Col·locació del perfil d'acer i apuntalament del mateix contra el sostre 
- Execució del segon dau de recolzament amb formigó 
- Ataconat de la biga al sostre als punts que calgui 
- Desapuntalament i recollida del material auxiliar  
  
REFORÇ DE PILARS DE FORMIGÓ ARMAT AMB UN RECRESCUT DE LA SECCIÓ AMB FORMIGÓ ARMAT:  
Han d'estar reforçats tots els pilars indicats a la DT, i els que determini la DF. 
El recrescut ha de ser uniforme en tota la secció del pilar. 
Les cares del pilar han de ser planes, llises i verticals.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  
Les armadures han de penetrar a l'estructura dels sostres o perllongar-se al pilar de la planta superior e inferior.  
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt.  
  
REFORÇ DE BIGA O NERVI DE SOSTRE DE FORMIGÓ ARMAT AMB PLATINES D'ACER:  
Les platines han d'estar situades als llocs indicats a la DT amb les modificacions acceptades expressament per la DF. 
La platina ha d'estar adherida en tota la seva superfície al formigó. 
La platina ha de ser plana, i de directriu recta.  
  
REFORÇ DE VOLTA D'ESCALA O DE SOSTRE AMB CAPA DE COMPRESSIÓ:  
El gruix de la capa de compressió ha de ser uniforme en tot l'element reforçat.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
La superfície ha de ser plana i horitzontal en cas de sostres o paral·lela a la directriu de l'escala en cas d'escales.  
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RECRESCUT DE LA LLOSA D'ESCALA EN AMPLADA:  
El nervi perimetral ha de tenir les dimensions especificades a la DT.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
La superfície ha de ser plana i paral·lela a la directriu de l'escala.  
  
REFORÇ DE SOSTRE AMB BIGUES TRAVESSERES DE PERFILS D'ACER LAMINAT:  
Els perfils han de ser del tipus i dimensió indicats a la DT. Han d'estar col·locats als llocs indicats a la DT, i han de carregar 
sobre els suports la fondària indicats a la DT. 
Les cares dels perfils que no siguin accessibles una vegada col·locats, s'han de protegir amb pintura antioxidant. 
El perfil ha d'estar en contacte amb totes les biguetes del sostre al que reforça.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el 
resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REFORÇ DE PILARS DE FORMIGÓ ARMAT AMB UN RECRESCUT DE LA SECCIÓ AMB FORMIGÓ ARMAT:  
m de llargària de pilar reforçat d'acord amb les especificacions de la DT.  
  
REFORÇ DE BIGA DE FORMIGÓ ARMAT AMB PLATINES D'ACER:  
m2 de superfície reforçada amb platines, d'acord amb les especificacions de la DT.  
  
REFORÇ DE NERVI DE SOSTRE DE FORMIGÓ ARMAT AMB PLATINES D'ACER:  
m de llargària reforçat amb platines, d'acord amb les especificacions de la DT.  
  
REFORÇ DE VOLTA D'ESCALA O DE SOSTRE AMB CAPA DE COMPRESSIÓ:  
m2 de superfície reforçada, d'acord amb les especificacions de la DT.  
  
RECRESCUT DE LA LLOSA D'ESCALA EN AMPLADA:  
m2 de superfície de la llosa d'escala recrescuda (suma de la superfície existent i l'ampliada), d'acord amb les especificacions 
de la DT.  
  
REFORÇ DE SOSTRE AMB BIGUES TRAVESSERES DE PERFILS D'ACER LAMINAT:  
Unitat de biga col·locada, d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  


 
  


4D -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ. 4DNQ -  CONDUCTES METÀL·LICS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a col·locar tub d'alumini flexible connectat a xemeneia.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc del parament amb els mitjans adequats 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre camió  
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial 
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores  
- Connexió del tub a la boca de la xemeneia 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació a pressió del material de reblert del junt 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final  
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CONDICIONS GENERALS:  
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els conductes horitzontals han de passar a prop 
del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%.  
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal 
manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el  seu 
propi pes. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i 
la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.  
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports 
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.  
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm  
Distància entre suports:  
- Trams horitzontals:  <= 1,5 m 
- Trams verticals:  <= 3 m  
El reblert del junt ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, sense interrupcions. Si hi ha d'haver talls, els extrems han 
de quedar a tocar.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
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.  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el 
resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
* UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de sección rectangular. 
Dimensiones.  
* UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección rectangular. Requisitos de 
resistencia y estanquidad.  
* UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.  


 
  


4J -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I REG.  4J4 -  INSTAL·LACIONS INTERIORS PARTICULARS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de lampisteria en cambra higiènica equipada amb lavabo, inodor, plat de dutxa i acumulador elèctric. No s'inclou la 
col·locació dels aparells sanitaris, ni la xarxa de desguassos.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Obertura de regates per a encastar els tubs 
- Col·locació dels tubs a l'interior de les regates i execució de totes les unions 
- Muntatge de l'acumulador elèctric i connexió amb la xarxa elèctrica i la hidràulica 
- Col·locació de les claus de pas 
- Tapat de les regates 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els diferents elements que conformen la instal·lació han de quedar en la posició prevista a la DT o en el seu defecte, en la 
indicada per la DF.  
Les unions han de ser estanques a la pressió de prova i a la de funcionament.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats 
per aquest.  







PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L'ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 
 


 


 


 Pàgina:  30 
 


  
OBERTURA DE REGATES:  
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.  
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.  
  
COL·LOCACIÓ DELS TUBS ENCASTATS A DINTRE DE LES REGATES:  
Totes les unions i canvis de direcció del tub de coure de l'escomesa s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per 
capil·laritat.  
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.  
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, que permeti la lliure 
dilatació.  
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
  
ACUMULADOR 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.  
Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions.  
L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra.  
L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.  
  
CLAU DE PAS:  
L'aixeta ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista i centrada 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 DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat a l'apartat Descripció, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat 
d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el 
resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Salubridad DB-HS.  
  
ACUMULADOR ELÈCTRIC:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCALAFADORS I ACUMULADORS ACS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova d'estanqueitat).  
- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i sortida d'aire i conducte d'evacuació 


de fums adequat per garantir el rendiment i la seguretat.  
- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i la pressa de recollida de condensats.    
- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics.  
- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements de seguretat.  
- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions amb escalfador d'aigua centralitzat.  
- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la mateixa.  
- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.   
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCALFADORS I ACUMULADORS ACS:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCALFADORS I ACUMULADORS ACS:  
Es comprovarà globalment   
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCALFADORS I ACUMULADORS 
ACS:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari 
es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  


 
 


E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ. E221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Neteja i esbrossada del terreny  
- Excavació per a caixa de paviment  
- Excavació per a buidat de soterrani  
- Excavació per a rebaix  
- Excavació per dames  
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Excavació per dames:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de l'amplària de les dames 
- Numeració i definició de l'ordre d'excavació 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió  
Excavació de roca amb morter expansiu:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la 
compressió simple entre 5 i 25 MPa.  
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té 
un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.  
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a 
la compressió simple entre 50 i 100 MPa.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra 
permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra 
no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a 
aquesta funció.  
  
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin 
destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.  
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L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles 
i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les 
terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.  
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.  
  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb 
lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.  
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.  
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la maniobrabilitat de 
màquines o de camions sense gran dificultat.  
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Angle del talús:  ± 2°  
  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. Es realitzarà l'excavació de les 
dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació explícita de la DF, aplicant al replanteig les següents dimensions:  
- Amplària inferior del talús. 
- Amplària superior del talús. 
- Amplària de la dama.  
Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un dels extreme del talús l'excavació 
alternativa de les dames, deixant trams de talús d'amplària igual a una dama per N unitats. 
Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció projectat, aquesta operació es 
repetirà N vegades. 
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions geomètriques dels elements 
estructurals 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a una instal·lació autoritzada 
de gestió de residus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la 
DF.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  


- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  


- El talús ha de ser fixat per la DF.  
  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de 
l'excavació.  
  
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.  
  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
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No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill d'esllavissada. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de 
l'excavació.  
  
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.  
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús 
de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou la tala d'arbres.  
  
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni 
els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 
execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  


 
 


E22 -  MOVIMENTS DE TERRES. E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o 
manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització 
d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
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- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  


- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  


- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la 
col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de 
neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, 
com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui 
un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin 
els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la 
DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els 
talussos.  
  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el 
martell, alertant de la presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni 
els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 
execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
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terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los 
capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera  


  
 


E22 -  MOVIMENTS DE TERRES. E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions o esplanades 
que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al 
seu reblert.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades  
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o 


demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o 


demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a drenatges  
- Repàs i piconatge d'esplanada  
- Repàs i piconatge de caixa de paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres  
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives  
Repàs i piconatge:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas  
  
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:  
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb terres 
superposades, o el reblert d'una rasa.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.  
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
  
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:  
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.  
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Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.  
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys 
adjacents al seu mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny 
adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:  
- Mida del granulat:  <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%  
  
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:  
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.  
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.  
  
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:  
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.  
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.  
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  - 25 mm  
- Planor:  ± 15 mm/3 m  
 


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:  
- 0°C en reblert o estesa de grava  
- 2°C en terraplenat amb terres adequades  
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.  
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota).  
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.  
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
  
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES:  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
  
REPÀS I PICONATGE:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip habitual, s'han 
d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació especificada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de 
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.  
  
REPÀS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  


 
  


E4 -  ESTRUCTURES. E44 - ESTRUCTURES D'ACER 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Pilars  
- Elements d'ancoratge  
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- Bigues  
- Biguetes  
- Llindes  
- Traves  
- Encavallades  
- Corretges  
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)  
S'han considerat els tipus de perfils següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, 


S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 


S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-


2011, UNE-EN 10210-1  
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, 


UNE-EN 10219-1  
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  
S'han considerat els acabats superficials següents:  
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació amb soldadura  
- Col·locació amb cargols  
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig i marcat dels eixos  
- Col·locació i fixació provisional de la peça  
- Aplomat i anivellació definitius  
- Execució de les unions, en el seu cas  
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF 
encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.  
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han 
de correspondre amb les indicacions de la DT.  
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca 
no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.  
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament 
de la seva forma.  
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament.  
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element 
que s'han d'unir.  
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de 
muntatge.  
Toleràncies d'execució:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de l'EAE. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.   
  
PILARS:  
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del nivell del formigó.  
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o 
formigó fi.  
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol 
material contaminant.  
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.  
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:  
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi  
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.  
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COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de 
facilitar el muntatge i les inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la 
femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el 
cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:  
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:  


- Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm  


- Diàmetre dels forats:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE  


- Posició dels forats:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE  
  


COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser 
equivalent a la del material base.  
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.   
Els mètodes de protecció podran ser:  
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar 
els treballs en obra.  
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.  
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els 
desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció.  
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti 
desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.  
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.  
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma 
que no es produeixi acumulació d'aigua.  
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment.  
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de 
muntatge i els efectes de les càrregues de vent.  
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge 
permeti que puguin ser retirats de forma segura.  
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni 
disminueixin la seva capacitat de servei.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària.  
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o 
sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.  
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el 
cargolament.  
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No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i 
unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de 
l'estructura.  
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de 
reparar amb procediments adequats.  
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma 
permanent.  
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.   
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, 
com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.  
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la 
inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.  
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-
ENV 1090-2.  
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.  
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.  
  
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un 
acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE 
A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior 
oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte 
íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense 
sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al 
centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols 
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la 
preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat 
la unió.  
  
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els 
detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions 
a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 
fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els 
requeriments per al identificació de les soldadures.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que 
supervisen.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que 
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estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura 
o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir 
soldadures addicionals.  
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes.  
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de 
punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada 
s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i 
l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres 
d'enginyeria civil.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  
  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als 
productes com per a l'execució.  
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:  
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura 


segons UNE-EN ISO 15614-1.  
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, 
en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.  
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control 
extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.  
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , 
considerant-se les toleràncies al plec de condicions.  
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per 
la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
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-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.   
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la 
documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció.  
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema.  
  
UNIONS SOLDADES:  
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE.  
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.  
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries per 
establir el mètode de soldadura més adient.   
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF.  
  
UNIONS CARGOLADES:  
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 
0,1 per mil en longituds majors.  
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les 
seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.  
  
UNIONS SOLDADES:  
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.  
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i 
dels anàlisis anteriors.  
  
UNIONS CARGOLADES:  
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.  
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, 
s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  
  
UNIONS SOLDADES:  
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà 
d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
  
UNIONS SOLDADES:  
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
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-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les 
soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a 
topar.  
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.  
  
UNIONS CARGOLADES:  
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com 
rigiditzadors.   
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
  
UNIONS SOLDADES:  
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.  
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.  
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats  


 
 
E4 -  ESTRUCTURES.  E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 
directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del 
formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Pilars  
- Murs  
- Bigues  
- Llindes  
- Cèrcols  
- Sostres amb elements resistents industrialitzats  
- Sostres nervats unidireccionals  
- Sostres nervats reticulars  
- Lloses i bancades  
- Membranes i voltes  
S'han considerat les operacions auxiliars següents:  
- Aplicació superficial d'un producte filmògen per a la cura d'elements de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
Tractament de cura amb producte filmògen:  
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries 
- Protecció de la zona tractada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  
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En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es 
toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
  
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat):  


- H <= 6 m:  ± 24 mm 
- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  


- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):  
- H <= 6 m:  ± 12 mm 
- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  


- Desviacions laterals:  
- Peces:  ± 24 mm 
- Junts:  ± 16 mm  


- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  
- Secció transversal (D: dimensió considerada):  


- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  


- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements: ± 10 mm  


Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
  
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Gruix de la capa de compressió:  
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  


- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  


- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
  
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:  
Gruix de la capa de compressió:  
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  


- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  


- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
  
SOSTRES NERVATS RETICULARS:  
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 
Separació entre eixos de nervis < 100cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  


- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  
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- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
  
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.  
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de la pel·lícula.  
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que 
s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que 
es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el 
junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi 
per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de 
formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
  
FORMIGÓ LLEUGER:  
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives dels vibradors al 
70% de la utilitzada per a un formigó convencional 
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que el granulat 
s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada  
  
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó.  
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat  
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.  
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S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la 
desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre.  
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l'ample 
d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant  
  
LLOSES:  
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre el 
formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a 
formigonar fins que la DF els hagi examinat.  
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.  
  
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  
No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF.  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i preferiblement dins dels trenta minuts 
següents del acabat superficial.  
El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF.  
  
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a Obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i 


entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions 


de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant 


el formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.  
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de 


l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la 
qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en 
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particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques 


particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions 


específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de 
realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  


- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de 
l'estructura.  


  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat.  


 
  


E4 -  ESTRUCTURES. E4B - ARMADURES PASSIVES 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 
en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Elements estructurals de formigó armat  
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:  
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l'adhesiu al forat 
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a 
l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin 
recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels 
punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la 
UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
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A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits 
en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. 
En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la 
zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar 
soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó 
armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de 
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  


- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  


(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més 
de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 
més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte, 
superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, 
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de 
l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no 
poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent.  
  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.  
La perforació ha de ser recta i de secció circular.  
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més llarg a la llargària 
neta d'ancoratge de la mateixa.  
La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu.  
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest.  
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.  
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.  
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.  
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment 


(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:  


- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  
  


CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu 
bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.   
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E4 -  ESTRUCTURES.  4D1 -  MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A PILARS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el 
formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a 
la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de 
condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  
comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat 
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del 
ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha 
d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles 
efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o 
preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant 
l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a 


mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant 
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment 
del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, 
amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder 
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fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un 
prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. 
Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  


- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  


Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 


¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 


¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 


¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 


¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 


¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 


¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 


¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 


¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 


¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 


¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 


¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 


¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 


¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 


¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 


¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 


¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 


¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 


¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 


¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 


¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 


+-------------------------------------------------------------------+  


  


MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es 
mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de 
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les 
armadures.  
  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les 
arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al  
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que 
no sigui portant de l'estructura.  
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En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, 
abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar 
amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les 
juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.  
  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó 
arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 
10.  
  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a 
que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre 
d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan 
aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de 
l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les 
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements 
utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de 
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  


  
 


E4 -  ESTRUCTURES.  E4LF -  BIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT I REVOLTONS PER A SOSTRES 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de l'element resistent (bigueta o semibigueta) i dels revoltons per a la formació de sostres 
unidireccionals.  
S'han considerat els elements següents:  
- Biguetes de formigó precomprimit 
- Semibiguetes (de formigó armat o pretesat amb o sense sola ceràmica)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Confecció dels plànols de muntatge del sostre 
- Preparació del perímetre de recolzament de les semibiguetes, neteja i anivellament 
- Col·locació dels suports provisionals del sostre 
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- Replanteig i col·locació de les semibiguetes 
- Col·locació dels revoltons  
Per acabar el sostre s'han de col·locar les armadures complementaries als nervis, negatius i tallants, la malla de repartiment de 
la capa de compressió, i posteriorment s'han de formigonar, els nervis, els massissats i la capa de compressió, d'acord amb les 
corresponents partides d'obra.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
El muntatge dels elements prefabricats es realitzarà conforme el que indiquen els plànols, detalls d'esquema de muntatge i 
d'acord amb la fitxa tècnica.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà especial cura amb les dimensions 
dels diferents elements i l'execució dels recolzaments, enllaços i unions  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
Les biguetes han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre.  
El sostre, un cop formigonat, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla, i ha d'estar sòlidament unit als 
elements de suport on s'han d'ancorar les armadures superiors, les inferiors i les de repartiment.  
Els enllaços de les biguetes o semibiguetes amb els suports poden ser:  
- Per penetració de la bigueta al suport 
- Per perllongació de l'armadura inferior de la bigueta dins del suport 
- Per cavalcament armadura adossada a bigueta que penetri al suport  
Enllaç per penetració:  
- Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció dels mateixos. 
- La llargària de penetració de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha d'estar indicada als plànols de 


muntatge.  
Enllaç per perllongació:  
- La llargària de penetració de l'armadura inferior de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha d'estar indicada 


al plànols de muntatge. 
- Si la bigueta te armadura transversal, en estrep o gelosia, aquesta ha d'arribar com a mínim fins la cara del recolzament 


directe, o fins l'estrep de la biga plana, si el recolzament es indirecte.  
Enllaç per cavalcament:  
- La llargària del cavalcament de l'armadura amb la bigueta ha de ser la llargària equivalent a la llargària d'ancoratge, i la 


llargària de penetració al suport ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha d'estar indicada als plànols de muntatge.  
A la trobada del sostre amb tots els suports, s'han d'eliminar els revoltons, deixant un espai per a massissar de formigó.  
La llargària mínima del massissat, per a qualsevol tipus de recolzament, ha de ser de 10 cm.  
En els recolzaments indirectes per cavalcament, les longituds d'aquest s'han de definir per càlcul d'acord amb l'apartat 7.1 de 
l'annex 12 de l'EHE-08  
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la unió entre aquest i la 
bigueta.  
Si el sostre te més d'un tram i els nervis s'han calculat amb continuïtat, les biguetes s'han de disposar enfrontades.  
Si els trams tenen els nervis en direccions enfrontades, s'ha de massissar l'espai entre les dues primeres biguetes paral·leles a 
la trobada entre trams, per absorbir l'esforç de compressió de la part inferior del sostre.  
Als extrems de les biguetes s'haurà de col·locar una armadura superior, per absorbir el moment negatiu, d'almenys una barra 
per nervi, i de llargària i diàmetre indicats als plànols de muntatge del sostre, i que haurà de complir les especificacions de la 
seva partida d'obra.  
Es disposarà d'una llosa formigonada en obra amb un gruix com a mínim de 40mm sobre biguetes o peces d'entrebigat 
ceràmiques o de formigó i de 50mm sobre d'altres tipus de peces d'entrebigat.  
La secció transversal del sostre ha de complir:  
- Peces resistents:  h > c/8 
- Peces alleugeridores o recuperables:  h > c/6  
h = gruix del formigó de la capa de compressió al punt determinat 
c = distància del punt del perfil a l'eix vertical de simetria de la peça.  
Toleràncies d'execució:  
- Separació entre eixos:  ± 10 mm  
- Entregues de biguetes o armadures sortints en bigues ± 15 mm   
  
BIGUETES O SEMIBIGUETES PRETENSADES:  
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:  
- En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm 
- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La separació màxima entre sotaponts s'ha de determinar per càlcul d'acord amb l'apartat 59.2 de l'EHE-08  
Les biguetes i els revoltons s'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé.  
Un cop anivellats els sotapons, es col·locaran les biguetes amb el intereix indicat en plànols, mitjançant les peces d'entrebigat 
extremes.  
Els revoltons s'han de col·locar a tocar i han de recolzar sobre l'ala inferior de la bigueta.  
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La superfície de contacte entre la bigueta i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos estranys per tal d'assegurar 
l'adherència.  
L'estintolament del sostre s'ha de fer d'acord amb les indicacions dels plànols de muntatge.  
Els puntals s'han de recolzar sobre taulons si estan directament en contacte amb el terreny. Han d'estar prou travats per a 
suportar les empentes horitzontals del muntatge.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
En sostres de biguetes pretensades s'han de col·locar les biguetes i s'han d'ajustar tot seguit els apuntalats  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de recolzament.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL. PRETENSAT:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de les semibiguetes abans de la seva col·locació, rebutjant les malmeses  
- Inspecció visual del procediment de col·locació, amb especial atenció en el correcte recolzament sobre el tauler dels 


sotaponts, i el replanteig i l'alineació longitudinal entre elles.  
- Inspecció visual de la col·locació del suports provisionals i dels revoltons  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. PRETENSAT:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PRETENSAT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la col·locació de les semibiguetes i dels 
revoltons.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL. PRETENSAT:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. de la norma 


EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementaria:  


- De les estructures  projectades i construïdes d'acord a l'EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la 
qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en 
particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions 


tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions 


específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han 
de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 


- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  
  


CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. PRETENSAT:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de l'EHE-08.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. 
PRETENSAT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL. REVOLTONS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció en el correcte recolzament sobre les biguetes del sostre.  
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. REVOLTONS:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVOLTONS:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la col·locació de les plaques.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL. REVOLTONS CERÀMICS:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL. REVOLTONS DE CIMENT:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de 


l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementaria:  


- De les estructures  projectades i construïdes d'acord a l'EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la 
qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en 
particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions 


tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions 


específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han 
de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 


- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  
  


CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. REVOLTONS CERÀMICS:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. REVOLTONS DE CIMENT:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVOLTONS 
CERÀMICS:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVOLTONS DE 
CIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element.  


  
 


E5 -  COBERTES.  E511 - ACABATS DE TERRATS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials.  
S'han considerat els tipus següents:  
Acabat amb paviment flotant:  
- Acabat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè expandit, col·locat sense adherir.  
Acabat amb capa granular:  
- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus de la construcció o demolicions, 


provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
Acabat amb paviment fix:  
- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida.  
- Paviment de rajola ceràmica col·locada amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Acabat amb peces prefabricades de formigó:  
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces en sec sobre el suport  
Capa de protecció amb material granular:  
- Replanteig del nivell 
- Abocada i estesa del granulat  
Capa de protecció amb formigó lleuger:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Cura i protecció del material  
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Paviment de rajola ceràmica:  
- Replanteig de l'especejament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del paviment  
CONDICIONS GENERALS:  
La capa d'acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes.  
Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent.  
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.  
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta.  
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb paraments verticals i elements 
passants.  
El junt ha de quedar ple amb un material elàstic.  
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta.  
Amplària del junt:  >= 3 cm  
PAVIMENT FIX:  
Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa d'assentament del paviment.  
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació: 
- Cobertes ventilades:  <= 5 m 
- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m  
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues direccions, amb el junt sense 
emmorterar.  
Separació entre peces:  <= 0,2 cm  
Junts perimetrals:  >= 1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Nivells:  ± 10 mm/total  
- Alineació de les filades:  <= 2 mm/m,  <= 10 mm/total  
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:  
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.  
Pendent (col·locat en sec):  <= 5%  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa:  ± 10 mm  
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:  
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.  
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix:  - 10 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:  
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos.  
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de morter.  
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts de la capa superior han de quedar plens 
de morter.  
Separació entre peces:  0,2 - 0,5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Nivells:  ± 10 mm/total  
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de 
l'equip.  
S'han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de protecció d'un material apte per a cobertes transitables amb 
la finalitat de facilitar el trànsit en la coberta per a realitzar les operacions de manteniment i evitar el deteriorament del sistema.  
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C.  
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF.  
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:  
Abans d'estendre la grava,  es netejarà la coberta de restes de formigó, ferralla, fustes i de qualsevol material o runa. 
La capa de grava o palet de riera  s'estendrà amb rasclet  
L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre elements de fàbrica.  
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de 
revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.  
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S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps caloròs i sec 
- 7 dies en temps humit  
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.  
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  
S'han de col·locar a truc de maceta.  
No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Preparació i neteja de la superfície d'assentament.  
- Replanteig de nivells.  
- Aportació de material, amb especial atenció a l'alçada d'abocada.  
- Comprovació del gruix i les pendents.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  


 
  


E5 -  COBERTES.  E5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà  
- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional de mestres en pendent, de 10 a 


20 cm de gruix mitjà  
- Bigueta de formigó precomprimit  
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà  
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Curat i protecció del material  
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 
- Abocat del material i reglejat de la superfície  
Formació de pendents amb biguetes de formigó: 
- Replanteig 
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- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions  
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:  
- Replanteig de les pendents 
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de ser 
l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta.  
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF.  
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 10 mm  
- Pendents:  ± 0,5%  
- Planor:  ± 10 mm/2 m  
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:  
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.  
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o bé, buits.  
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.  
Toleràncies d'execució:  
- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:  
Gruix màxim:  <= 50 cm  
Gruix mínim:  >= 5 cm  
Distància entre mestres:  <= 2 m  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  
Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport.  
Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció de la peça.  
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la unió entre aquest i la 
bigueta.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre eixos de les biguetes:  ± 5 mm  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:  
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.  
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.  
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets han d'anar travats 
perpendicularment.  
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.  
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades següents s'han de centrar amb 
els forats inferiors.  
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.  
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):  
Alçària:  <= 4 m  
Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m  
Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: 
     - Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:  ± 5 mm 
     - Amb totxana de 10 cm de gruix:  ± 20 mm  
- Aplomat: ± 10 mm  
- Separació entre les peces:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:  
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.  
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot recolzant els regles en les 
reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment.  
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de 
revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.  
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
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- 7 dies en temps humit  
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé.  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.  
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Curat i protecció del material  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  


 
  


E5 -  COBERTES. 5Z2 -  SOLERES I EMPOSTISSATS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix  
- Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre  
- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter  
- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques  
- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques  
- Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb fixacions mecàniques  
- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb morter o pasta de ciment ràpid i 


recolzats sobre envanets de sostremort  
- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de morter  
- Solera de placa prefabricada de formigó col·locada amb morter i recolzada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formació de capa de protecció de morter de ciment:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.) 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Cura i protecció del material  
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa prefabricada:  
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb morter  
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat:  
- Replanteig de les peces 
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- Clavat de les peces al suport  
CAPA DE PROTECCIÓ:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.  
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport.  
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:  
Ha de tenir junts de retracció.  
Junts de retracció: 
- Fondària:  >= 0,7 cm 
- Amplària:  aprox. 0,4 cm 
- Separació entre els junts:  <= 500 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment:  ± 5 mm  
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE:  
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 
Ha de cobrir tota la superfície per armar. 
Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. 
Cavalcaments:  >= 12 cm  
SOLERA:  
En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer galvanitzat inclinats. Els 
elements han d'estar ancorats al portell i fixats mecànicament als suports.  
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar col·locades a 
trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de sostremort han de quedar independents dels suports.  
Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons inferiors. 
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de solera:  ± 10 mm  
- Planor:  
     - Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m 
     - Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m  
SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA:  
Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb junts a tocar i col·locats a 
trencajunt.  
En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar amb el cap enfonsat a la fusta, 
per evitar que els caps puguin fer malbè la planxa.  
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm  
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent:  ± 0,5%  
SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT:  
Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols.  
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm  
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm  
Distància entre les fixacions situades en cantells:  <= 15 cm  
Distància entre les fixacions situades a l'interior:  <= 30 cm  
Distància entre els cargols de reforç:  <= 90 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent:  ± 0,5%  
EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH:  
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar col·locades a 
trencajunt. 
Els junts longitudinals han de ser a tocar. 
En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el panell, per a la unió entre ells. 
Separació de les fixacions de la vora del panell:  >= 2 cm 
Penetració de les fixacions al suport:  >= 2 cm  
SOLERA DE PECES CERÀMIQUES:  
La solera ha de ser plana i resistent.  
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm  
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m  
Toleràncies d'execució:  
- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm  
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:  
La solera ha de ser plana i resistent.  
Les plaques s'han de col·locar sobre envanets de sostremort.  
Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars a la línia de pendent màxim i han de quedar alineats.  
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Les peces han d'estar ancorades al portell als suports.  
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm  
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m  
Distància entre els suports:  = llargària placa  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre els suports:  + 20 mm  
- Alineació dels nervis:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT 
RÀPID:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de 
revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.  
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'abocar el material.  
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).  
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter.  
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.  
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
Les plaques d'arrencada de la solera s'han de collar amb morter fins al primer nervi per a evitar que es desplacin. La resta s'ha 
de col·locar en sec i s'ha de rejuntar amb morter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%  
SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES:  
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que normalment 
conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  


 
 
E5 -  COBERTES.  E5ZD - MINVELLS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'elements de protecció del junt que formen el pla de la coberta amb el parament vertical.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Minvell de rajola ceràmica encastada al parament en la seva vora superior i col·locada amb morter  
- Minvell amb rajola ceràmica col·locada amb morter contra el parament  
- Trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical, agafada amb morter  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formació de minvell amb rajola ceràmica encastada al parament:  
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Col·locació de la rajola encastada amb morter dins de la rasa, sola o recolzada sobre una filera de rajola ceràmica o 


d'encadellat ceràmics 
- Rejuntat i neteja dels junts  
Formació de minvell amb rajola ceràmica contra el parament:  
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Col·locació de la rajola ceràmica encastada amb morter dins de la rasa i recolzada sobre la cobertura 
- Rejuntat i neteja dels junts  
- Formació de trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical:  
- Replanteig de l'element 
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- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació del morter 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja  
CONDICIONS GENERALS:  
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport.  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.  
L'element de protecció ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de l'acabat de la coberta.  
L'encontre superior de l'element de protecció amb el parament s'ha de fer de manera que impedeixi la filtració de l'aigua en el 
parament.  
La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1.  
En cobertes inclinades, si la trobada es situa en la part superior o lateral del vessant, l'element de protecció ha de cavalcar per 
sobre de les peces de la teulada.  
Cavalcament de l'element de protecció sobre el parament: 
- Coberta plana: >= 20 cm 
- Coberta inclinada: >= 25 cm  
Cavalcament dels elements de protecció sobre la coberta:  >= 10 cm  
Pendent de la peça: 
- Minvell contra parament:  >= 100% 
- Minvell encastat al parament:  25% - 50%  
Toleràncies d'execució:  
- Alineacions: 
     - Planxa:  ± 5 mm/m; ± 20 mm/total 
     - Rajola ceràmica:  ± 5 mm/m; ± 10 mm/total 
     - Maó:  ± 5 mm/2 m; ± 10 mm/total  
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA:  
Les rajoles han de quedar col·locades a tocar, rejuntades amb morter i encastades al parament dins d'una regata, que ha de 
quedar reblerta de morter.  
L'aresta superior del minvell ha de quedar en el mateix pla del parament o encastada a dins.  
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA ENCASTAT AL PARAMENT:  
Quan la rajola va recolzada sobre un suport format per un altra rajola o encadellat, aquesta s'ha d'encastar com a mínim 1/3 de 
la seva volada dins del parament i ha de quedar alineada amb la recrescuda perimetral de la coberta.  
La rajola d'acabat ha de tenir una volada de 3 cm sobre la recrescuda perimetral de la coberta.  
El conjunt del minvell acabat ha d'estar separat 3 cm per sobre de la recrescuda perimetral de la coberta.  
Volada màxima de la rajola: 
- Col·locada amb morter:  <= 10 cm 
- Recolzada sobre rajola ceràmica:  <= 15 cm 
- Recolzada sobre encadellat ceràmic:  <= 20 cm  
TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL:  
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la teula en contacte amb el parament vertical, ha de quedar encastada dins 
d'una regata feta al parament, reblerta i rejuntada posteriorment.  
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua.  
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de 
l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
MINVELL COL·LOCAT AMB MORTER:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.  
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'abocar el material.  
MINVELL DE PECES CERÀMIQUES:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.  
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments.  
TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL:  
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació, abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen les condicions funcionals i 
de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte: 
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, que puguin impedir la fixació al 
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suport i el cavalcament amb la resta de teules 
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules utilitzades, de forma que es 
puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, CONTRA PARAMENT, DE CAIXA O FIXAT AL PARAMENT O TROBADA DE TEULA 
AMB PARAMENT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
MINVELL CONTRA PARAMENT AMB LA PART SUPERIOR HORITZONTAL I LA PART INFERIOR SEGUINT EL PENDENT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Salubridad DB-HS.  


 
 


E5 -  COBERTES.  E5ZH - BONERES I REIXES DE DESGUÀS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Bonera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques  
- Bonera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent.  
- Bonera de fosa col·locada amb morter.  
- Reixa de desguàs d'acer galvanitzat amb bastiment format amb perfil L  
- Prolongació recta per a bonera de goma termoplàstica connectada al baixant.  
S'han considerat les següents col·locacions per a la reixa de desguàs:  
- Fixada amb morter de ciment  
- Ancorada al formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions  
Elements col·locats amb morter:  
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts i neteja final  
Reixa ancorada al formigó:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació en l'element per formigonar  
Prolongació recta per a bonera connectada al baixant:  
- Replanteig de l'element. 
- Connexió per pressió en el baixant.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.  
  
BONERA:  
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica tipus brida de la tapa de la 
bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.  
La vora superior de la bonera ha de quedar per sota del nivell d'escorrentia de la coberta.  
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats 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.  
Distància a paraments verticals:  >= 50 cm  
Distància de la bonera al baixant:  <= 5 m  
Diàmetre:  > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigua  
Toleràncies d'execució:  
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- Nivell entre la bonera de fosa i el paviment:  ± 5 mm  
  
REIXA DE DESGUÀS:  
La reixa ha de quedar al mateix nivell que el paviment.  
Junt entre el bastiment de suport i el paviment:  0,3 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre el bastiment de suport i el paviment:  - 5 mm  
- Nivell entre dues reixes consecutives:  ± 1,4 mm  
- Nivell entre la reixa i el bastiment de suport:  - 0,5 mm  
- Gruix del junt entre el bastiment de suport i el paviment:  ± 1 mm  
- Alineació entre dues reixes consecutives: ± 5 mm/2 m, ± 10 mm/total  
  
PROLONGACIÓ RECTA:  
Ha de quedar unit per pressió a l'extrem del baixant.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de 
l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
  
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:  
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.  
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:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.  
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.  
  
REIXA ANCORADA AL FORMIGÓ:  
S'ha de protegir durant el formigonament i ha de mantenir la posició prevista.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REIXA DE DESGUÀS RECTANGULAR:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
BONERA O PROLONGACIÓ RECTA:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
  
REIXA CIRCULAR:  
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les 
instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es 
seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.  
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari 







PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L'ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 
 


 


 


 Pàgina:  64 
 


es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  


 
 


E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES.  E61C - PARETS DE VIDRE EMMOTLLAT 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paret amb elements de vidre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Peces de vidre emmotllat col·locades amb morter  
- Peces de vidre emmotllat col·locades amb junts de PVC rígid  
- Plaques de vidre colat amb secció en forma d'U, col·locades amb bastiment metàl·lic perimetral, formant cambra d'aire o en 


un sol parament, sense aïllament.  
- Plaques de vidre colat amb secció en forma d'U, col·locades amb bastiment metàl·lic perimetral, formant cambra d'aire, amb 


aïllament translúcid al interior de la cambra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Paret de peces de vidre emmotllat:  
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament  
Paret de plaques de vidre en U:  
- Replanteig 
- Col·locació dels perfils que formen el bastiment 
- Col·locació de bandes i separadors elàstics 
- Col·locació de les plaques 
- Preparació dels panells aïllants (retalls, etc), en el cas de tancament amb aïllament 
- Col·locació dels panells aïllants, en el cas de tancament amb aïllament 
- Col·locació dels perfils de remat o de separació, en el cas del tancament amb cambra d'aire 
- Col·locació d'una segona filera de plaques, encaixades amb la primera, en el cas de tancament amb cambra d'aire 
- Segellat dels junts 
- Neteja del parament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La paret ha de ser estable, plana, aplomada i resistent als impactes horitzontals.  
Les peces han d'estar alineades longitudinalment i transversalment.  
La paret ha de ser estanca i la seva col·locació ha d'eliminar la possibilitat que pugui arribar a sotmetre's a cap tensió 
estructural.  
  
PARET DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT:  
Han d'estar formades per un o diversos plafons de dimensions fixades per la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig d'eixos:  


- Parcials:  ± 10 mm 
- Extrems:  ± 20 mm  


- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 2 mm/m,  ± 15 mm/total  
- Alineació de les peces:  ± 1,5 mm/peces consecutives,  ± 5 mm/total  
  
COL·LOCACIÓ DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT AMB JUNTS DE PVC RÍGID:  
El perfil de PVC dels junts verticals ha de tenir la llargària adequada a les dimensions de la peça de vidre.  
Hi ha d'haver falques en els junts verticals dels extrems de les filades. L'última filada també n'ha de dur en el junt horitzontal 
superior.  
El tros de l'ala del bastiment, eliminat per a col·locar l'última filada, ha d'estar fixat amb segellant al mateix nivell que la resta.  
Els junts i la unió amb el bastiment han d'estar reblerts amb segellant.  
Gruix del nervi perimetral:  >= 3,5 cm  
Gruix del junt:  0,5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix dels junts:  ± 1 mm  
  
COL·LOCACIÓ DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT AMB MORTER DE CIMENT:  
Si hi ha més d'un plafó, han d'estar separats per junts de dilatació i d'estanquitat.  
La paret ha de ser independent de la resta, mitjançant un junt de dilatació perimetral.  
Els junts de dilatació i d'estanquitat han d'estar segellats i reblerts de material elàstic.  
Les armadures d'acer han d'estar totalment recobertes de formigó i no han de tenir cap contacte amb el vidre.  
Gruix dels nervis entre les peces:  >= 1 cm  
Gruix dels nervis perimetrals:  
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- Per a plafons de superfície <= 1 m2:  5 cm 
- Per a plafons de superfície > 1 m2:  6 cm  
Cavalcament de les armadures horitzontals 
en el junt de dilatació i estanquitat:  >= 3 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix dels nervis perimetrals:  + 3 mm,  - 2 mm  
  
PARET DE PLAQUES DE VIDRE COLAT EN U:  
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó.  
Entre les peces metàl·liques i el vidre, hi ha d'haver una placa de material elàstic.  
Els perfils que formen el bastiment i la seva fixació al suport, han de ser prou resistents per suportar sense deformacions 
superiors a les admissibles, el pes dels vidres i els esforços deguts al seu ús.  
Els junts han de quedar segellats amb un material que garanteixi l'estanquitat del conjunt.  
Els acords horitzontals i verticals han de quedar fets amb perfils especials.  
Junt entre plaques:  2 mm  
Junt entre bastiment i placa:  5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat:  ± 5 mm  
- Paral·lelisme entre dues plaques consecutives:  ± 5 mm  
- Paral·lelisme del conjunt de plaques:  ± 10 mm  
- Nivell entre dues plaques consecutives:  ± 2 mm  
  
PARET DE PLAQUES DE VIDRE COLAT EN U, AMB AÏLLAMENT:  
L'aïllament ha de quedar ben fixat al suport.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h o plou, s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet.  
Per a iniciar la seva construcció cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris per a un correcte acabat dels 
acords.  
  
COL·LOCACIÓ DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT AMB MORTER DE CIMENT:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es 
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
  
PARET DE PLAQUES DE VIDRE COLAT EN U, AMB AÏLLAMENT:  
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, i la utilització, si cal, de materials diferents dels que 
normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat de la paret.  
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.  
- Col·locació de les peces.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  
- Repàs dels junts i neteja del parament  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar la paret.  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
- A criteri de DF, prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE EN 13051  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  


 
  


E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES.  E652 - ENVANS DE GUIX LAMINAT 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants de diferents seccions i 
aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig dels perfils de l'entramat 
- Col·locació i fixació dels perfils al parament  
- Col·locació banda acústica  
- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas  
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superfície plana i 
contínua que ha de quedar al nivell previst.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a 
junts.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol cas no quedaran tires de 
menys de 40cm.  
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.  
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.  
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix muntant.  
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que 
quedin en l'àmbit d'actuació.  
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la 
seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.  
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria.  
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.  
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.  
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.  
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una operació que oculti el resultat 
d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les tasques realitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig inicial  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de l'entramat metàl·lic.  
- Comprovació de la geometria del parament vertical  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  


 
 


E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES.  E66A - DIVISÒRIES AMB MAMPARES DE PLAQUES SINTÈTIQUES 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mampares per a formació de cabines sanitàries amb taulers de resines fenòliques (HPL) muntades amb accessoris d'acer 
inoxidable.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Mòdul frontal de cabina sanitària composat per una porta i un lateral fix 
- Mampara fixa per a divisòria entre cabines sanitàries  
La unitat d'obra comprèn les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació dels elements de suport 
- Col·locació dels taulers 
- Muntatge de les portes i els seus accessoris 
- Acabament i neteja  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt acabat ha de ser estable.  
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.  
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Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  


 
  


E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES.  E66E - DIVISÒRIES AMB MAMPARES AMB PERFILS D'ALUMINI ANODITZAT, FIXES 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envà format per un bastidor metàl·lic, generalment de perfils especials d'acer o d'alumini, cobert amb planxes d'aglomerat de 
fusta, plàstic, vidre o d'altres, que serveix per dividir locals.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mampares amb perfils d'acer 
- Mampares amb perfils d'alumini 
- Portes per a mampares  
La unitat d'obra comprèn les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació del bastidor 
- Col·locació de l'emplafonat 
- Muntatge de les portes 
- Acabament i neteja  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt acabat ha de ser estable.  
No s'han d'utilitzar per alçades superiors a 3,5 m.  
Entre els perfils metàl·lics i el sostres ha de quedar col·locat un perfil continu de cautxú o material elàstic per absorbir els 
moviments.  
Els perfils verticals i horitzontals intermitjos han de quedar nivellats i tensats mitjançant els tensors disposats en els perfils 
horitzontals superiors.  
La resta de perfils complementaris han d'anar fixats als perfils bàsics mitjançant visos de pressió col·locats cada 25 cm com a 
màxim.  
El conjunt ha de quedar pla i aplomat.  
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.  
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos.  
Les característiques generals en quan a especificacions dels perfils, així com dels elements d'acoblament, tensors, pomel·les, 
etc., corresponents a les mampares d'acer i a les mampares d'aliatges lleugers, han de ser les indicades per les "Normas 
Tecnológicas de la Edificación" PMA i PML, respectivament.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació del bastidor i emplafonat, i totes les operacions necessàries pel seu correcte 
acabament.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 3 de agosto de 1976 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-PML/1976, «Particiones-Mamparas de 
Aleaciones ligeras».  
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E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS.  E71 - MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials bituminosos, sense 
protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines 
bituminoses.  
S'han considerat els tipus de membranes següents:  
Membranes no protegides col·locades adherides: 
- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
- PA-3: Tres làmines LO-30-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb una capa d'oxiasfalt. 
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada 
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent 
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent 
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent 
Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora: 
- PN-1: Una làmina LBM-40 
- PN-3: Una làmina LAM-3 
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent 
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent 
- PN-8: Una làmina LBM-48  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Membranes adherides, no adherides:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades previstes.  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de ser estanca.  
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:  
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.  
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.  
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els 
elements que la traspassin. Ha de quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana.  
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts 
de dilatació de la capa de pendents.  
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.  
La membrana formada amb làmines no protegides del tipus LO adherides amb oxiasfalt, ha de quedar acabada amb una capa 
de recobriment d'oxiasfalt.  
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser continues.  
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.  
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.  
Angles (acord aixamfranat): 
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm 
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm  
Dotació per capa:  
+---------------------------------------------------+ 


¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦ 


¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦ 


¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 


¦ Component ¦LBM-24             ¦      >= 2,2       ¦ 


¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦ 


¦           ¦LO-40,             ¦      >= 3,6       ¦ 


¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦ 


¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦ 


¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦ 


¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦ 


¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦ 
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¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦ 


¦           ¦50 micres          ¦                   ¦ 


¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦ 


¦           ¦80 micres          ¦                   ¦ 


¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 


¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦ 


¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦ 


¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦ 


¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 


¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦ 


¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦ 


+---------------------------------------------------+  


Desplaçament de les làmines superposades: 
- 2 làmines:  >= 1/2 de l'amplària de la làmina 
- 3 làmines:  >= 1/3 de l'amplària de la làmina 
- 4 làmines:  >= 1/4 de l'amplària de la làmina  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 15 mm  
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret.  
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compresible i compatible químicament 
amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt.  
Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats segons les 
especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d'una làmina: 
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció: 
     - Longitudinals:  >= 8 cm 
     - Transversals:  >= 10 cm  
Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per membranes amb làmines tipus LBM o 
els 5°C per a la resta, i els 35°C.  
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la 
velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.  
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.  
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca.  
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.  
Característiques del suport:  
- Pendent: 
     - PA-2, PA-3, PA-5:  1-10% 
     - PA-6, PA-7: 1-15% 
     - PA-8 PA-9:  0-15% 
     - PN-1 PN-3, PN-6:  1-5% 
     - PN-7 PN-8:  0-5% 
     - GA-1,GA-2,GA-5,GA-6:  >= 1% 
     - MA-2:  >= 10% 
     - MA-3:  >= 5% 
     - MA-4:  5-15% 
     - GF-1:  >= 20% 
     - GF-2:  >= 15%  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Rugositats:  <= 1 mm  
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa  
- Humitat:  <= 5%  
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents: 
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament compatibles  
Incompatibilitats entre la membrana i el suport: 
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques de poliestirè ni amb acabats 
a base de betum asfàltic 
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- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana  
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui capaç de proporcionar 
la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha 
de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin 
compatibles entre elles.  
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb 
paraments, etc.).  
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s'han de protegir, també, 
del sol.  
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina: 
- LBM:  Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor 
- LAM -3:  Amb adhesiu  
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop estovat el betum pròpi 
en aplicar calor.  
MEMBRANA ADHERIDA:  
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.  
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in situ amb màstic modificat de 
base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt.  
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els acabaments i acords amb 
punts singulars.  
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:  
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest 
abans que no es refredi.  
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que 
conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos modificados.  
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para la 
impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Neteja i repàs del suport.  
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements 


singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
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E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS.  E7A - BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL·LARITAT I D'ESTANQUITAT 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel·lícula o làmines col·locades adherides o no sobre el suport.  
S'han considerat els materials següents:  
- Pel·lícula d'emulsió bituminosa aplicada en dues capes  
- Làmina bituminosa  
- Full d'alumini  
- Làmina de polietilè  
S'han considerat les formes de col·locació següents:  
- Làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt  
- Làmina bituminosa, full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Barrera amb pel·lícula bituminosa:  
- Neteja i preparació de la superfície 
- Aplicació del producte amb les capes necessàries  
Barrera amb làmina bituminosa col·locada no adherida:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element separador 
- Col·locació de la làmina  
Barrera amb làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'emprimació 
- Col·locació de la làmina  
Barrera amb full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats.  
La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la superior.  
BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:  
L'emulsió bituminosa aplicada ha de formar una pel·lícula sòlida, uniforme i contínua.  
Ha de tenir la dotació prevista.  
BARRERA AMB LÀMINES:  
Les làmines han de cavalcar entre elles.  
Els cavalcaments en les làmines bituminoses, han d'anar soldats en tota la seva llargària.  
Cavalcaments:  
- Làmines bituminoses: >= 8 cm 
- Fulls d'alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm 
- Feltre: >= 5 cm  
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:  
Ha de quedar totalment adherida al suport.  
La capa d'oxiasfalt ha de ser contínua.  
LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA:  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:  
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.  
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de partícules, residus oliosos i 
antiadherents.  
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca.  
BARRERA AMB LÀMINES:  
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  
El procés d'elaboració de la barrera no ha de modificar les característiques dels seus components.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA:  
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre 5°C per la làmina tipus LO o a -5°C per la làmina tipus LBM i els 35°C.  
Característiques del suport:  
- Rugositat:  <= 1 mm  
- Humitat:  <= 5%  
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA COL·LOCADA NO ADHERIDA:  
Les làmines s'han d'adherir entre elles per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor.  
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:  
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent.  
S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans no es refredi.  
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L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
BARRERA AMB LÀMINES:  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Neteja i repàs del suport.  
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements 


singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES 
BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  


 
 
E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS. E7B - GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida.  
S'han considerat els materials següents:  
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en el estudi i càlcul 
del geotèxtil.  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  
Les làmines han de cavalcar entre elles.  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
Cavalcaments: 
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- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h 
des de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i transversals  
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i repàs del suport.  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
- Neteja i repàs del suport.  
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements 


singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN 
TRACCIÓ MECÀNICA:  
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i 
càlcul del geotèxtil.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS.  E7C1 -  AÏLLAMENTS AMORFS, LÍQUIDS I ESCUMES 
PROJECTADES 


 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de cambres o projectat, amb materials sense forma 
especifica (granulats, escumes, formigons o morters).  
S'han considerat els tipus següents:  
- Aïllament en solera, inclosa la formació de mestres, amb morter de perlita i ciment; morter de vermiculita i ciment; formigó 


cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida  
- Aïllament en revestiment de paraments amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter de perlita i (ciment o 


escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat  
- Aïllament projectat amb escuma de poliuretà  
- Aïllament en reblert de cambres amb perlita i vermiculita expandides; grànuls de poliestirè expandit o de suro; flocs de fibra 


de vidre; o escuma d'urea formol  
- Aïllament en solera amb argila expandida abocada en sec  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Aïllament en solera amb morter o formigó, o en revestiments de paraments:  
- Neteja i preparació del suport 
- Estesa del material 
- Execució de l'acabat  
Aïllament projectat:  
- Neteja i preparació del suport 
- Projecció del material en vàries capes 
- Curat  
Aïllament en reblert de cambres:  
- Repàs de les superfícies que limiten la cambra 
- Aplicació del material  
Aïllament en solera amb granulat abocat en sec:  
- Neteja i preparació del suport 
- Abocat del material  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
En l'aïllament en reblert de cambres, l'aïllament ha de ser continu i ha de reblir totalment la cambra.  
Dosificació del material aplicat: 
+--------------------------------------------------------------------+ 


¦Components:       ¦   Morter de     ¦    Morter de       ¦Formigó   ¦ 


¦Contingut per m3  ¦perlita i ciment ¦vermiculita i ciment¦d'argila  ¦ 


¦                  ¦                 ¦                    ¦expandida ¦ 


¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 


¦Argila expandida  ¦       -         ¦        -           ¦ 1000 l   ¦ 


¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 


¦Perlita expandida ¦    1000 l       ¦        -           ¦    -     ¦ 


¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 


¦Vermiculita       ¦       -         ¦      1200 l        ¦    -     ¦ 


¦expandida         ¦                 ¦                    ¦          ¦ 


¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 


¦Ciment  ¦solera   ¦  aprox. 300 kg  ¦   aprox. 150 kg    ¦120-150kg ¦ 


¦Pòrtland¦parament ¦     200-300 kg  ¦   aprox. 150 kg    ¦    -     ¦ 


¦--------¦---------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 


¦Aigua   ¦solera   ¦  aprox. 200 l   ¦   aprox. 270 l     ¦100-140 l ¦ 


¦        ¦parament ¦     280-290 l   ¦   aprox. 270 l     ¦    -     ¦ 


+--------------------------------------------------------------------+  


Conductivitat tèrmica:  
- Formigó d'argila expandida en solera:  <= 0,13 W/m K 
- Morter de perlita i ciment o morter de vermiculita i ciment en revestiment de paraments:  <= 0,09 W/m K  
Resistència a la compressió:  
- Morter de perlita i ciment en solera:  Aprox. 2 N/mm2 
- Morter de perlita i ciment en paraments:  >= 1,3 N/mm2 
- Formigó d'argila expandida en solera:  >= 2 N/mm2 
- Morter de vermiculita i ciment en solera i paraments:  >= 0,5 N/mm2 
- Escuma de poliuretà:  Aprox. 0,2 N/mm2  
Toleràncies d'execució:  
- En paraments:  


- Planor:  ± 10 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 10 mm/3 m  


- Gruix:  
- En paraments:  -1, + 5 
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- En solera:  -1, + 2 
- Projectat:  -1, + 5  
  


AÏLLAMENT EN SOLERA O EN REVESTIMENT DE PARAMENTS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
La superfície del revestiment ha de tenir la planor i l'aplomat previstos.  
  
AÏLLAMENT PROJECTAT:  
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
AÏLLAMENT AMB MORTER O FORMIGÓ:  
La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja homogènia i sense segregacions.  
S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.  
Per al morter la temperatura de treball ha de ser >= 5°C.  
  
AÏLLAMENT EN SOLERA O REVESTIMENT DE PARAMENTS:  
El suport ha de ser net.  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  
  
AÏLLAMENT PROJECTAT:  
S'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb una humitat ambiental inferior al 80%.  
El suport ha d'estar net i no hi ha d'haver matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).  
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant i la temperatura entre 10°C i 40°C.  
- Pendent:  


- Adherida o semiadherida  >= 1%; <= 30% 
- Sense adherir:  <= 3% 
- Clavada:  >= 30%  
  


AÏLLAMENT EN REBLERT DE CAMBRES:  
El procés d'injecció s'ha de fer mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les instruccions donades pel fabricant per tal 
de garantir el rebliment total de la cambra.  
S'ha de començar per la part inferior del parament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
AÏLLAMENT AMB ESPECIFICACIÓ D'ON S'APLICA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a buits en aïllaments en solera o en revestiment de paraments, d'acord amb els 
criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
  
AÏLLAMENT AMB NÒDULS DE LLANA DE VIDRE:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA 
UREA FORMOL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de contacte. 
- Inspecció visual del procediment d'execució i curat, si és el cas. 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Control geomètric de l'acabat: gruix, planor, aplomat...  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCUMA DE POLIURETÀ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del registre del productor (aplicador), on apareguin les obres i superfícies projectades amb anterioritat. Recepció, 


si és el cas, del certificat de possessió del segell o marca de qualitat reconeguts.  
- Abans del inici de l'obra, amb freqüència diària durant la seva execució i sempre que variïn les condicions de realització de 


la mescla, es comprovarà la seva dosificació.  
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, 
ESCUMA UREA FORMOL:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCUMA DE POLIURETÀ:  
Els controls es faran segons les indicacions de la DF i l'Ordre de 29 de juliol de 1994 del DOGC, esmentat anteriorment.  
L'observació de l'aparença externa del poliuretà es realitzarà sempre que:  
- Es comenci la utilització de nous envasos de components. 
- S'hagin fet correccions o modificacions a la maquinària d'aplicació. 
- S'hagi parat el funcionament de la maquinària per un temps superior a dues hores. 
- S'hagi acabat la unitat d'obra. 
- S'hagi produït l'aplicació de 2 o més m3 d'escuma, exigible a les aplicacions "per colada". 
- Cada hora de procés i no menys d'una inspecció cada 20 m2 de projecció.  
En el recobriment de superfícies, el control de l'espessor es farà amb l'ajuda d'un punxó d'acer amb topall mòbil o instrument 
similar. Els punts de control s'escolliran per apreciació visual dins de superfícies de 10 m2, utilitzant tres punts d'espessor 
aparentment alt i tres d'espessor aparentment baix.  
Les contramostres de les provetes extretes i assajades (control de densitat) es guardaran degudament codificades i protegides 
per a la seva correcta conservació, durant un període de 6 mesos. La grandària de les provetes serà de 300 x 300 mm.  
La realització de l'assaig de conductivitat tèrmica es farà sobre provetes, transcorreguts 14 dies de la seva preparació.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MORTER, 
FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA UREA FORMOL:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCUMA DE 
POLIURETÀ:  
Els resultats dels controls han d'estar conformes a les especificacions indicades. Els valors a comparar s'obtindran per mitjana 
aritmètica de les determinacions realitzades.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, 
ESCUMA UREA FORMOL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació dels gruixos d'aïllaments establerts en projecte  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCUMA DE POLIURETÀ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control de producte acabat:  


- Aparença externa (apreciació visual), cada 20 m2 de projecció i sempre que variïn les condicions de projecció. 
- Espessor, cada 25 m2 en superfícies (6 determinacions) i 2 m3 en cavitats. 
- Densitat (UNE 53213-1) (2 determinacions), cada 2,5 m3 d'escuma aplicada, i no menys de dos cops al dia. 
- Conductivitat tèrmica (UNE 92201 i UNE 92202), cada 4000 m2 o cada 3 mesos, si la producció es menor. 
- Recepció del informe de projecció.  


- Els controls a efectuar sobre el producte acabat es duran a terme en el decurs de l'aplicació de l'escuma o en finalitzar 
l'aplicació dels diferents elements. El tècnic responsable de control de qualitat de la DF, serà l'encarregat de marcar les 
diferents zones d'assaig, codificar i marcar les provetes extretes adequades (mostra i contramostra) i de supervisar el 
rebliment, per part de l'aplicador, de les cavitats originades per l'extracció de la proveta.  


  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN AÏLLAMENT AMORF:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
AÏLLAMENT AMORF:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  


 
 


E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS.  E7C2 -  AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques de poliestirè extruït  
- Plaques de poliestirè expandit  
- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant  
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares  
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- Bandes de poliestirè expandit per a desolarització d'envans i parets  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb adhesiu  
- Amb morter adhesiu  
- Fixades mecànicament  
- Amb emulsió bituminosa  
- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic  
- Sense adherir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  
- Replanteig de l'alineació de parets i envans  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret.  
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.  
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha 
de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.  
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.  
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  
  
PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT:  
Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per a allotjar els conductes de 
calefacció, quedin alineades i siguin contínues.  
La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els ressalts per a suport dels conductors, han de 
quedar a la part superior.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  
El suport ha de ser net.  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.  
El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.  
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no 
el desplacin.  
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.  
  
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:  
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).  
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
  
AïLLAMENT AMB BANDES ACÚSTIQUES:  
m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal 


de les peces  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  


 
 


E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS.  7C9 - AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA MINERAL 
DE ROCA 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb adhesiu  
- Amb morter adhesiu  
- Amb morter per a arrebossats  
- Fixades mecànicament  
- Sense adherir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.  
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha 
de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.  
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.  
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  
  
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:  
El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques.  
En les encontres entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de cavalcar una banda de 10 cm, com a mínim, 
sobre el sostre.  
Gruix de la capa de morter:  >= 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  
El suport ha de ser net.  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.  
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En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no 
el desplacin.  
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.  
  
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:  
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).  
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  
  
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:  
El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb escostonaments, peces trencades, forats, 
rebaves, etc.), que puguin perjudicar l'adherència del morter.  
Si el suport es d'obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm.  
En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la superfície per tal que no absorbeixi 
l'aigua del morter.  
Les plaques s'han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal 


de les peces  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  


 
   


E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS.   AÏLLAMENTS ACÚSTICS AMB PLAFONS SANDWICH 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, plecs, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació dels panells al parament.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al 
nivell previst.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
Les especificacions, complements i altres característiques específiques han de coincidir amb les indicades a la DT.  
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les especificacions de la DT, de la pròpia 
documentació tècnica del fabricant i que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas 
que s'integrin.  
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Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara, bastiments, excepte en el cas 
d'obertures de més d'1,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  


 
  


E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS.  E7CR -  AÏLLAMENTS ANTIVIBRATORIS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament antivibratori amb blocs amortidors de cautxú.  
S'han considerat els tipus d'aïllaments antivibratoris següents:  
- Aïllament antivibratori per a paviments flotants amb amortidors de cautxú col·locats sense adherir 
- Aïllament antivibratori per a parets i envans d'obra de fàbrica amb blocs desolaritzadors de cautxú col·locats amb morter de 


ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Per a l'aïllament acústic del paviment amb blocs amortidors de cautxú:  
- replanteig de la unitat d'obra 
- preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- col·locació dels blocs de cautxú en la seva posició definitiva 
- retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  
Per a l'aïllament acústic d'envans amb amortidors de cautxú:  
- replanteig de la unitat d'obra 
- comprovació de l'estabilitat del suport 
- col·locació dels amortidors en els encastaments. Agafats amb morter 
- retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials, etc.  
  
AÏLLAMENT ANTIVIBRATORI PER A TERRES FLOTANTS:  
Per a la col·locació correcta dels blocs de cautxú s'han de traçar uns eixos sobre la superfície de suport i se n'ha de fer el 
replanteig.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
  
AÏLLAMENT ANTIVIBRATORI PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA AMB BLOCS DESOLARITZADORS DE 
CAUTXÚ:  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
L'element desolaritzador ha de quedar col·locat perpendicular al parament.  
La distància dels forats dels encastaments als extrems del parament ha de ser la suficient per a que aquest no quedi debilitat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
AÏLLAMENT ANTIVIBRATORI PER A TERRES FLOTANTS:  
El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen a la DT.  
  
AÏLLAMENT ANTIVIBRATORI PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA AMB BLOCS DESOLARITZADORS DE 
CAUTXÚ:  
Al parament no hi han d'haver elements despresos o inestables.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
AÏLLAMENT ANTIVIBRATORI PER A TERRES FLOTANTS:  
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m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.  
  
AÏLLAMENT ANTIVIBRATORI PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA AMB BLOCS DESOLARITZADORS DE 
CAUTXÚ:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido, del 
Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.  


 
  


E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS.  E7D2 -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB MORTERS DE PERLITA 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Aïllament estès amb mitjans manuals:  
- Neteja i preparació del suport 
- Estesa del material  
Aïllament projectat:  
- Neteja i preparació del suport 
- Projecció del material en varies capes 
- Cura  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes.  
  
AÏLLAMENT ESTÈS AMB MITJANS MANUALS:  
La superfície del revestiment ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 10 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 10 mm/3 m  
  
AÏLLAMENT PROJECTAT:  
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.  
L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'aïllament:  +15 mm  
Gruix entre 2 i 2,5 cm:  - 2 mm 
Gruix entre 3 i 4 cm:  - 3 mm 
Gruix 5 cm:  - 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
S'han de picar els elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència del morter.  
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.  
S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.  
S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment.  
No s'han d'afegir additius al producte preparat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad en caso de incendio DB-SI.  
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E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS.  E7J2 -  REBLERT DE JUNTS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert de junts amb materials plàstics.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cordó cel·lular de polietilè expandit col·locat a pressió a l'interior del junt  
- Placa de poliestirè expandit col·locada amb adhesiu o a pressió en l'interior del junt  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Reblert de junts amb material col·locat a pressió:  
- Neteja i preparació de l'interior del junt 
- Col·locació a pressió del material  
Reblert de junts amb placa col·locada amb adhesiu:  
- Neteja i preparació de l'interior del junt 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col·locació de la placa  
CONDICIONS GENERALS:  
El cordó ha de quedar col·locat solt, encastat dins del junt.  
La placa ha de quedar ben adherida dins del junt o encaixada a pressió.  
El reblert del junt ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, sense interrupcions. Si hi ha d'haver talls, els extrems han 
de quedar a tocar.  
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar 
enrasat amb el parament.  
Separació entre cordons:  <= 4 mm  
Junts entre plaques:  <= 2 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).  
L'amplària del junt ha de ser constant.  
El fons i les cares del junt han de ser nets i secs, per la col·locació de la placa de poliestirè, no han de tenir matèries estranyes 
(pols, greixos, oli, etc.).  
REBLERT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ:  
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  
REBLERT AMB CORDÓ DE POLIETILÈ:  
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
No s'han d'aplicar, a sobre del cordó, materials amb temperatures superiors als 70°C.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REBLERT AMB CORDÓ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
REBLERT AMB PLACA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  


 
  


E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS.  7J5 -  SEGELLATS DE JUNTS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics per mantenir l'adherència 
amb aquests elements independentment dels moviments que es produeixin en el seu funcionament habitual.  
S'han considerat els elements següents:  
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària: 
     - Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació prèvia 
     - Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment 
     - Amb escuma de poliuretà en aerosol 
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb massilla de components 
diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació  
- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola manual prèvia 


imprimació  
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- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia imprimació específica 
- Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua (bentonita de sodi)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Segellat amb massilla, escuma o morter:  
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu cas 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Aplicació del material de segellat 
- Neteja de les vores exteriors del junt  
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt:  
- Tall del junt 
- Neteja i preparació de l'interior del junt 
- Col·locació del cordó de bentonita  
CONDICIONS GENERALS:  
El segellat ha de tenir la llargària prevista.  
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme.  
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.  
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar 
enrasat amb el parament.  
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix del segellat:  ± 10%  
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm  
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:  
Els trams del cordó han de quedar a tocar.  
La seva situació dins la peça ha de ser la prevista.  
El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l'humitat, el cas d'elements de formigó ha 
de quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest parament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 
+-----------------------------------------------------+ 


¦Tipus producte                   ¦Temperatura ambient¦ 


¦---------------------------------¦-------------------¦ 


¦Massilla de silicona neutra      ¦   - 10 a + 35°C   ¦ 


¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦   + 10 a + 35°C   ¦ 


¦nents o massilla d'óleo-resines  ¦                   ¦ 


¦Massilla de poliuretà, massilla  ¦      5 a 35°C     ¦ 


¦asfàltica o de cautxú asfalt     ¦                   ¦ 


¦Massilla acrílica o morter       ¦      5 a 40°C     ¦ 


¦sintètic resines epoxi           ¦                   ¦ 


¦Cordó bentonita de sodi          ¦      5 a 52°C     ¦ 


+-----------------------------------------------------+  


No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha d'estendre per tota la superfície 
que hagi de quedar en contacte amb el segellant.  
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.  
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.  
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim 
establert.  
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi.  
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:  
El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm.  
En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva posició durant el formigonament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
- Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I  
- Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant.  
CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les condicions indicades al plec.  


 
 


E8 -  REVESTIMENTS.  E811 -  ARREBOSSATS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments 
horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arrebossat esquerdejat  
- Arrebossat a bona vista  
- Arrebossat reglejat  
- Formació d'arestes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Arrebossat esquerdejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter  
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final  
Formació d'aresta:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta 
- Cura del morter  
  
ARREBOSSAT:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
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.  
Gruix de la capa:  
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  
Arrebossat reglejat:  
- Distància entre mestres:  <= 150 cm  
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  
- 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  


Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
  
FORMACIÓ D'ARESTA:  
Ha de ser recta i contínua.  
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Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h 
o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts 
afectades.  
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'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
  
ARREBOSSAT:  
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.  
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.  
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants 
d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.  
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona 
esquitxada sobre l'anterior.  
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARREBOSSAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.  
  
FORMACIÓ D'ARESTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Control d'execució de les mestres  
- Acabat de la superfície  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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E8 -  REVESTIMENTS.  E812 -  ENGUIXATS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enguixats aplicats en paraments interiors.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no  
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no  
- Formació d'aresta o de racó  
- Execució de reglada de sòcol  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enguixat a bona vista:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final  
Enguixat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final  
Formació d'aresta o de racó:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta o del racó 
- Acabat de la superfície  
Execució de la reglada de sòcol:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució dels tocs 
- Aplicació del guix 
- Acabat de la superfície  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi ha d'haver pols, fissures, 
forats o d'altres defectes.  
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada.  
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments.  
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments.  
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos paraments.  
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm  
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):  
- Enguixat a bona vista:  >= 50 
- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55  
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:  
- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm  
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:  
+-----------------------------------------------------------------------+ 


¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦ 


¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦ 


¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦ 


¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 


¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 


¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 


¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 


¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦ 


¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 


¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦ 


¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 


¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 


¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 


¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 


¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 


¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 


¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 


¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
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¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 


¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 


¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 


¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 


+-----------------------------------------------------------------------+  


En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides als paraments que els 
formen.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres plantes amb sostre al 
damunt, com a mínim.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben horitzontals, segons els casos, als 
paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats i als sòcols.  
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix.  
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que s'utilitzi ha de tenir les mateixes 
característiques que la dels paraments.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
  
ACABAT 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 la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb aquesta finalitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENGUIXAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.  
  
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin part, d'acord amb els 
criteris següents:  
- Llargàries <= 1 m:  No es dedueixen 
- Llargàries > 1 m:  Es dedueix el 100%  
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat  
- Aplicació del revestiment  
- Acabat de la superfície  
- Formació d'arestes i reglades de sòcol  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Repassos i neteja final  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  


  
 


E8 -  REVESTIMENTS.  E81Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de protecció d'aresta amb cantonera metàl·lica.  
S'han considerat els materials següents:  
- Acer galvanitzat 
- Alumini  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació de la protecció amb el sistema de fixació triat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció de l'aresta ha de quedar recta, aplomada i al mateix pla dels paraments.  
Ha de quedar fixada per ambdues bandes, de forma compatible amb el material del suport i amb el sistema previst per al 
revestiment posterior.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
La pasta de fixació utilitzada ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments.  
Si es preveu un sòcol, la cantonera s'ha de col·locar just a sobre de l'alçària del sòcol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  


 
 


E8 -  REVESTIMENTS.  E82A -  ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o 
verticals i arrimadors.  
S'han considerat els revestiments següents:  
- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït  
S'han considerat els morters següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos.  
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superfície.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no fixa 
d'altres condicions.  
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.  
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2  
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Distància entre junts de dilatació:  
- Parament interior:  <= 8 m 
- Parament exterior:  <= 3 m  
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm  
Gruix del morter:  
- Morter:  10-15 mm 
- Morter adhesiu:  2-3 mm  
  
ENRAJOLAT:  
Els junts del revestiment han de ser rectes.  
Amplària dels junts:  
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm 
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  


- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m 
- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m  


- Amplària junts:  
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:  


- Parament interior  ± 0,5 mm 
- Parament exterior  ± 1 mm  


- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm 
- Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm  


- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m  
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h 
o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i 
s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
  
ENRAJOLAT:  
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:  
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir 
l'adherència del morter adhesiu.  
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 
m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Replanteig de l'especejament al parament.  
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.  
- Rejuntat dels junts.  
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- Neteja del parament  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  


 
 


E8 -  REVESTIMENTS.  E83E - EXTRASDOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat col·locades en paraments verticals 
sobre perfileria, mestres o pasta de guix.   
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques de guix laminat  
- Plaques transformades de guix laminat  
S'han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat i transformats de plaques de guix laminat  
- Sobre perfileria  
- Sobre mestres  
- Directament sobre el parament amb tocs de guix.  
- Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació sobre perfileria o sobre mestres:  
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts  
Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts  
Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació de masses equidistants de guix  
- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada 
- Fixació de les plaques 
- Segellat dels junts  
Col·locació de l'aïllament:  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
  
MUNTATGE DE LA PERFILERIA:  
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El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar.  
Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria.  
Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc).  
La modulació dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Els buits s'han 
d'encerclar amb els muntants o mestres necessaris.  
La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 2 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
  
MUNTATGE DIRECTAMENT AMB TOCS DE GUIX:  
Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm  
  
MUNTATGE DE LA PLACA:  
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superfície plana i 
contínua que ha de quedar al nivell previst.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a 
junts.  
El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus d'extradossat no serà menor de 350 mm.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.  
Junts entre les plaques:  <= 3 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
  
COL·LOCACIÓ DE L'AÏLLAMENT  
La col·locació de l'aïllament es realitza normalment sense adherir.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de l'aïllament), cal que la coberta i el tancament 
de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.  
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.  
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  
  
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA:  
La longitud dels  muntants haurà de ser de 8 a 10 mm. inferior a l'alçaria lliure que han de cobrir.  
Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements 
pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.).  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
Les fixacions mecàniques, cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap a d'ésser la 
correcta.  
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la 
seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.  
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria.  
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm  
  
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
  
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. 
La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm. 
Un cop adherides varies plaques es procedirà a l'anivellament amb un regle i es verificarà la planeitat respecte les plaques 
adjacents.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara, bastiments, excepte en el cas 
d'obertures de més d'1,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, aplicaciones y 
recomendaciones.  


 
  


E8 -  REVESTIMENTS.  E83Q -  APLACATS AMB PLANXA METÀL·LICA 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'element de tancament mitjançant perfils grecats, nervats, ondulats i safates, de planxa d'acer galvanitzat i lacat, 
planxa d'alumini anoditzat i lacat, i planxa de zinc, amb o sense aïllament de fibra de vidre, col·locat amb fixacions mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació de l'aïllament de fibra de vidre, en el seu cas 
- Col·locació de les planxes amb fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre planxes  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.  
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  
La superfície d'acabat ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.  
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos.  
Les planxes han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
La part superior i les cantonades han d'estar protegides, amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de l'entrada 
d'aigua.  
Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat.  
Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del vent dominant.  
Punts de fixació per planxa:  >= 6  
Distància entre la fixació i els extrems de la planxa:  >= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat entre dues planxes consecutives:  ± 10 mm  
- Aplomat total: ± 30 mm  
- Paral·lelisme entre dues planxes consecutives:  ± 5 mm 
- Paral·lelisme del conjunt de planxes:  ± 10 mm 
- Nivell entre dues planxes consecutives:  ± 2 mm 
- Nivell entre les planxes d'una filada:  ± 10 mm  
  
TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE:  
Les plaques i els feltres de fibra de vidre han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.  
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície, sense que es produeixin ponts tèrmics.  
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper Kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.  
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha 
de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.  
Quan l'aïllament porta paper Kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.  
Junts entre plaques:  <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació de l'aïllament:  <= 70 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen 
aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.  
Les planxes han de col·locar-se a partir del punt més baix.  
  
TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE:  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  







PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L'ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 
 


 


 


 Pàgina:  94 
 


Les plaques col·locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.  
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  


 
  


E8 -  REVESTIMENTS.  84 - CELS RASOS 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais 
interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques d'escaiola  
- Plaques de fibres minerals o vegetals  
- Plaques de guix laminat i transformats  
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques  
- Làmel·les de PVC o metàl·liques  
- Taulers de partícules aglomerades amb ciment  
- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC)  
- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres  
- Plaques de fusta  
S'han considerat els tipus de cel ras següents:  
- Per a revestir, sistema fix  
- De cara vista, sistema fix  
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist  
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la 
documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar 
que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports.  
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.  
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades 
sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.  
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades.  
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura 
s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras.  
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats pel 
subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i 
la posició relativa de la perforació.  
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions 
específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives 
indicades pel fabricant i la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  


- 2 mm/m 
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- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció  
- Nivell: ± 5 mm  
  
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:  
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a 
junts.  
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida.  
  
REGISTRES:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras.  
El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments obertura i tancament.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.  
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  
El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació per cada costat.  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: ± 5 mm 
- Nivell previst: ± 2 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant.  
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:  
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de 


diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per a 


introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals 


(llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)  
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui 
inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.  
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per 
verificar la idoneïtat del sistema.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.)  
  
REGISTRES:  
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés 
constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 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.  
  
REGISTRES:  
Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.  
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la documentació 


aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon 


amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.  
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. 


Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos.  
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.  
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements 


addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  


 
 


E8 -  REVESTIMENTS.  86B - REVESTIMENTS AMB PLANXA D'ALUMINI 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents materials, col·locats a l'obra.  
S'han considerat els materials següents:  
- Planxes d'alumini col·locades amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Comprovació de la planimetria del suport 
- Fixació de la perfileria sobre el suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Preparació de les planxes (talls, forats, etc.) 
- Fixació de les planxes a la perfileria 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de planxa, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d'estar dintre dels paràmetres admissibles.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.  
Els perfils han de quedar alineats.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables (ratlles, bonys, 
etc.).  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al 
nivell i en la posició prevista.  
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  
Les unions s'han de mantenir paral·leles entre si.  
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El revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 2 mm/2 m  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m  
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que 
quedin en l'àmbit d'actuació.  
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les planxes han d'anar recolzades com a mínim en dos perfils.  
En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la 
penetració del cap ha de ser la correcta.  
Un cop acabades les tasques de col·locació del revestiment, es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material sobrant ( 
restes d'embalatges, retalls de planxes, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  


 
 


E8 -  REVESTIMENTS.  E89 - PINTATS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades 
en obra.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
- Superfícies de ciment, formigó o guix  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
- Elements de calefacció 
- Tubs  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de 


protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.  
  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades.  
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Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant.  
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per 
a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que 
tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.  
  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot 
seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:  
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les 


normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  
  
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en 
pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.  
  
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
  
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions 
corresponents als envidraments segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:  
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  
  
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
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PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Acero DB-SE-A.  
  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  


 
 


E8 -  REVESTIMENTS. E8A - ENVERNISSATS I TRACTAMENTS AMB LASURS 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant diferents capes aplicades en obra, o 
aplicació de tractaments de protecció de la fusta amb lasurs.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Envernissats:  
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de protecció necessàries i del tipus 


adequat segons la composició del vernís. 
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.  
Tractaments amb lasurs:  
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de producte necessàries  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.  
Envernissats:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  
- 2 capes d'acabat:  >= 80 micres 
- 3 capes d'acabat:  >= 100 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per 
a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que 
tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVERNISSAT D'ESTRUCTURES O PARAMENTS, TRACTAMENTS AMB LASURS:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.  
  
ENVERNISSAT DE FINESTRES, BALCONERES O PORTES VIDRIERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions 
corresponents als envidraments segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:  
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
  
ENVERNISSAT DE BARANA:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de protecció necessàries i del tipus 


adequat segons la composició del vernís. 
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  


 
 


E8 -  REVESTIMENTS.  E8EG - ARRIMADORS DE FUSTA 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrimador ventilat format per taulers de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procès sec MDF, col·locat amb fixacions 
mecàniques sobre enllatat i amb peça de coronament del mateix material.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Replanteig de les llates i dels punts de fixació 
- Fixació de les llates sobre el suport  
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari 
- Col·locació del coronament d'arrimador amb fixacions mecàniques  
- Neteja del parament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable front a les accions previstes (vent, empentes horitzontals, etc). Ha de 
formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista.  
Els taulers han de quedar ben fixats a les llates de suport.  
La superfície acabada ha de tenir el color i la textura uniformes.  
En el conjunt acabat no hi ha d'haver peces esberlades, descantonades, trencades ni defectes superficials apreciables.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
El junt vertical entre taulers no serà inferior a 1 mm.  
La disposició de l'arrimador ha de ser tal que entre la seva cara interna i el parament hi hagi una ventilació constant que eviti la 
formació d'humitats permanents.  
Entre les peces del coronament no hi ha d'haver ressalts ni pèls o rebaves a les unions.  
Han de quedar ben fixades al suport amb l'alineació prevista, i en cas de l'encontre entre paraments, amb l'aplomat previst.  
La disposició del coronament respecte a l'arrimador ha de complir les especificacions subjectives de la DF.  
Les peces del coronament han de respectar els junts estructurals i els de l'arrimador.  
Les peces s'han de col·locar a tocar.  
Toleràncies d'execució de la col·locació dels taulers:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 3 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
- Ajust entre taulers: ± 1 mm  
Toleràncies d'execució de la col·locació del coronament:  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m  
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el 
resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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E8 -  REVESTIMENTS.  8JA - CORONAMENTS DE PARETS AMB PLANXA D'ALUMINI 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació del remat superior d'una paret.  
S'han considerat els tipus de peces següents:  
- Planxa metàl·lica col·locada amb fixacions mecàniques.  
S'han considerat els tipus de planxa següents:  
- Acer galvanitzat 
- Alumini  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'aresta de coronament 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts 
- Neteja del parament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  
Ha de tenir el color i la textura uniformes.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor prevista a la DT.  
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.  
Els junts han de ser estancs.  
En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresortir respecte a l'acabat de la 
paret.  
Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garantir l'estabilitat de l'element, els quals ha de complir amb les especificacions 
del Plec de Condicions Tècniques corresponent.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Pendent (Façanes):  >= 10º  
Volada del trencaaigües:  >= 2 cm  
Distància entre junts de dilatació:  
- Pedra artificial, natural o morter de ciment:  <= cada dues peces 
- Ceràmica:  <= 2 m  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m  
  
CORONAMENT DE PLANXA:  
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).  
Les fixacions han de ser d'un metall compatible amb el de la planxa.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts 
afectades.  
  
CORONAMENT DE PLANXA:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la col·locació de les peces.  
Les llates de fusta han d'estar ben seques, sense defectes aparents no han d'estar esberlades ni han de tenir nusos 
saltadissos.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL D'ALUMINI I ZINC:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.  
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- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Col·locació i fixació de les peces  
- Segellat dels junts  
- Neteja dels paraments.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES D'ALUMINI I ZINC:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT D'ALUMINI I 
ZINC:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL D'ALUMINI I ZINC:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES D'ALUMINI I ZINC:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
D'ALUMINI I ZINC:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  


 
  


E8 -  REVESTIMENTS.  E8KA -  ESCOPIDORS DE PLANXA D'ALUMINI 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials col·locades formant pendent 
per tal d'escopir l'aigua fora del parament.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Escopidor de planxa col·locat amb fixacions mecàniques.  
S'han considerat els tipus de planxa següents:  
- Acer galvanitzat 
- Alumini  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb fixacions mecàniques o adherit:  
- Neteja i preparació de les superfícies de suport 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació i fixació de les peces 
- Segellat dels junts 
- Neteja dels paraments  
  
CONDICIONS GENERALS:  
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  
Ha de tenir el color i la textura uniformes.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la inclinació adequada.  
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.  
Els junts han de ser estancs.  
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba immediatament a sota i 
evacuar l'aigua cap a l'exterior.  
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a escaire, en el seu cas, han de 
sobresortir respecte a l'acabat de la paret.  
La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Volada del trencaaigües respecte el pla del parament:  >= 2 cm 
Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal:  >= 2 cm  
Pendent (Façanes):  >= 10º  
Toleràncies d'execució de l'escopidor:  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m  
  


ESCOPIDOR DE PLANXA:  
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).  
Les fixacions han de ser d'un metall compatible amb el de la planxa.  
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que puguin fer malbé el metall.  
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Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de dilatació del metall.  
Els junts entre les peces, i amb les vores, han d'estar segellats.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts 
afectades.  
  
ESCOPIDOR DE PLANXA:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la col·locació de les peces.  
Les llates de fusta han d'estar ben seques, sense defectes aparents no han d'estar esberlades ni han de tenir nusos 
saltadissos.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Col·locació i fixació de les peces: (alumini i zinc)  
- Segellat dels junts  
- Neteja dels paraments.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I 
ZINC:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCOPIDORS 
DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I 
ZINC:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, 
ALUMINI I ZINC:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  


 
 


E9 -  PAVIMENTS.  E923 - sUBBASES DE GRANULAT 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquests residus.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm  
- Planor:  ± 10 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs 
realitzats.  
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.  
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-
se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, 
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat 
prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin 
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.  
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà 
escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
  
CAPES DE GRUIX DEFINIT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  


 
  


E9 -  PAVIMENTS.  E937 - SOLERES DE FORMIGÓ LLEUGER 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  
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CONDICIONS GENERALS:  
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un 
material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. 
Aquest procés ha de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
  
FORMIGÓ LLEUGER:  
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives dels vibradors al 
70% de la utilitzada per a un formigó convencional 
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que el granulat 
s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  


 
 


E9 -  PAVIMENTS.  E9P6 - PAVIMENTS DE LINÒLEUM 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment sintètic en làmines o llosetes.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Paviment format amb làmines o peces de linòleum col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent 


amb cordó cel·lular.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Paviments de PVC i linòleum:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'adhesiu 
- Col·locació de les làmines o les llosetes 
- Execució dels junts 
- Segellat dels junts 
- Protecció del paviment acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
Al 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 làmines o les llosetes.  
Les làmines o les llosetes han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme.  
La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el sòcol.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
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- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m  
  
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:  
Els junts han d'estar soldats en calent per mitjà d'un cordó de soldadura de clorur de polivinil de diàmetre 4 mm o en fred pel 
procediment de soldadura líquida.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.  
En el moment de la col·locació la temperatura mínima de la solera ha de ser de 10º C.  
La humitat relativa durant la instal·lació ha d'estar entre el 50 i el 60 %  
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.  
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment acabat.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre >= 
30 N/mm2 (UNE_EN_ISO 6506/1).  
Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar.  
Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i 
després s'ha de tallar i enganxar la superior.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.  
  
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:  
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m2. El seu ús ha de respondre a les 
instruccions del fabricant.  
En el cas de soldadura en calent, les làmines o llosetes s'han de col·locar deixant un espai d'1 mm entre elles.  
En el cas de soldadura en fred, les làmines o llosetes s'han de col·locar a tocar.  
Un cop col·locat el paviment i en el cas de soldadura en calent, s'ha de fer l'acanalat dels junts amb una fondària de 2/3 del 
gruix de la làmina o lloseta i s'ha de procedir a fer la soldadura. 
Un cop feta la soldadura, s'ha de tallar el cordó que sobri de tal manera que la part superior quedi enrasada amb les làmines o 
llosetes.  
En el cas de soldadura en fred, un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés d'adhesiu mentre el producte encara 
estigui fresc.  
L'execució de la soldadura no s'ha de fer mentre l'adhesiu no estigui completament sec.  
  
PAVIMENT DE LLOSETES DE PVC I LINÒLEUM:  
Per a la col·locació correcta de les llosetes s'han de traçar uns eixos a partir del centre del local i se n'ha de fer el replanteig.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 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.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  


 
 


E9 -  PAVIMENTS.  E9Q1 -  PARQUETS ADHERITS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviment format amb peces de fusta, col·locades amb adhesiu sobre una solera o paviment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'adhesiu 
- Col·locació de les peces de parquet 
- Reblert de junts  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Al 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.  
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
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Les peces s'han de col·locar a tocar.  
L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar reblert amb un material flexible i quedar cobert pel sòcol.  
Junt perimetral:  5 mm  
Decalatge entre junts posts (col·locació junt irregular):  >= 2 x ample post  
Junts entre posts  
- Amplada mitja:  <= 2% ample post 
- Amplada màxima:  3 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Junt perimetral:  ± 1mm  
- 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  
- Alineació entre peces:  


- Parquet de plaques:  <= 2 mm en plaques consecutives,  < 5 mm/2m 
- Parquet de posts junt espiga:  <= 2mm/2m 
- Parquet de posts junt regular:  


- Extrems de posts alternatius:  2 mm 
- Extrem post a centre post contigu:  2 mm  


 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°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 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.  
Per a la col·locació correcta del parquet s'han de traçar uns eixos direccionals i s'ha d'efectuar el replanteig de les peces. 
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines. El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.  
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.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 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.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- Col·locació de l'adhesiu (si és el cas). 
- Col·locació de les peces de parquet. 
- Polit i planejat del parquet col·locat. 
- Acabat de la superfície del paviment.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  


 
  


E9 -  PAVIMENTS.  E9UA - SÒCOLS D'ALUMINI 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sòcol metàl·lic col·locat amb fixacions mecàniques o adhesiu.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del sòcol amb fixacions mecàniques o adhesiu  
  
CONDICIONS GENERALS:  
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni pèls o rebaves a les unions.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecànicament al suport, formant una superfície plana i llisa.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Les peces s'han de col·locar a tocar.  
Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabò.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Celles:  <= 1 mm  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  
- Separació entre el sòcol i el revestiment del parament:  <= 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El sòcol s'ha de col·locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local estigui envidrat. 
El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al sòcol acabat. Ha de ser net.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord 
amb els criteris següents:  
- Obertures d'amplària <= 1 m:  No es dedueixen 
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  


 
 


EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES.  EAF - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un funcionament correcte 
d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts col·locats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Finestres o balconeres:  
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes  
- Col·locació dels tapajunts  
- Neteja de tots els elements  
Portes:  
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
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- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 5 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m  
- Aplomat:  ± 2 mm/m  
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm  
  
FINESTRES O BALCONERES:  
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, 
separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.  
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i 
resistència al vent indicats a la DT.  
  
PORTES:  
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels 
extrems.  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant tot el procés 
constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  


 
  


EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES.  EASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic per termofusible.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Portes de fulles batents  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
Toleràncies d'execució:  
- Anivellament:  ± 1 mm  
- Aplomat:  <= 3 mm (enfora)  
  
PORTES DE FULLES BATENTS:  
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via 
d'evacuació.  
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm )  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de quedar tapats amb massilles, tacs, 
etc.  
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i entre les dues fulles, en el 
seu cas, s'ha de regular amb la posició de les frontisses de les fulles.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad en caso de incendio DB-SI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució de la unitat.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  
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EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES.  EATA -  PORTES ACÚSTIQUES DE FULLES BATENTS 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte 
d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Porta acústica amb reblert de material aïllant i fonoabsorbent, col·locada sobre obra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm  
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  
  
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.  
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.  
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut 
establerts a la norma UNE 85103.  
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 5 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 2 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés 
constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características.  
  
PORTA ACÚSTICA:  
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido, del 
Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.  


 
 


EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES.  AUTOMATISMES PER A PORTES TALLAFOCS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents, col·locats amb fixacions mecàniques  
S'han considerat els tipus d'elements següents:  
- Retenidors amb o sense polsador d'alliberament manual 
- Retenidors per a col·locació mural o col·locació sobre el paviment  
La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Replanteig de la posició 
- Col·locació del retenidor i de la placa ferromagnètica en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les connexions 
- Comprovació de la partida d'obra 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.  
La prova de funcionament ha d'estar feta.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  


 
  


EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES.   EAZP -MECANISMES ANTIPÀNIC PER A PORTES D'EVACUACIÓ 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes antipànic per l'obertura de portes d'evacuació, instal·lats en portes de fusta, acer o alumini.  
La unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la posició dels mecanismes d'accionament i bloqueig 
- Verificació de que la fulla o fulles de la porta poden fer el recorregut d'obertura complet sense que cap element de la porta o 


de l'entorn o impedeixi 
- Fixar el mecanisme amb tots els accessoris a la fulla, el bastiment i el terra, i eliminar els mecanismes de bloqueig existents 


a la porta 
- Verificar el funcionament de la porta  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El mecanisme ha d'estar muntat d'acord amb les especificacions del fabricant. 
S'ha de verificar la compatibilitat entre el mecanisme i el tipus i material de la porta, d'acord amb les instruccions del fabricant. 
Si el dispositiu es fixa en una porta amb vidre, aquest ha de ser trempat o laminat.  
No hi ha d'haver cap sistema de bloqueig de la porta diferent del mecanisme antipànic instal·lat a la mateixa. Està permès l'ús 
de mecanismes de retorn de la fulla a la posició tancada. En aquest cas cal verificar que son compatibles amb l'ús de la porta 
per nens, gent gran i discapacitats.  
A les portes de dos fulles amb mecanisme a les dues fulles, cal verificar que cada fulla es capaç d'obrir-se independentment 
quan s'accioni el seu mecanisme, i també quan s'accionin els dos simultàniament.  
Alçada de la barra d'accionament respecte el paviment acabat, en posició de bloqueig: de 900 a 1100 mm 
Si el local està destinat majoritàriament a infants, es pot disminuir aquesta alçada.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'instal·lar un dispositiu antipànic per a sortida d'emergència en una porta tallafocs o estanca als fums, cal examinar el 
certificat d'homologació de la porta en la que ha estat assajat el mecanisme per tal de verificar la idoneïtat del mecanisme per a 
ser instal·lat en una porta tallafocs o estanca als fums. En aquests casos cal seguir els requeriments de l'annex B de la UNE-
EN 1125.  
Abans d'instal·lar el mecanisme, cal verificar el funcionament de la porta: numero de punts de suspensió correctes, sense 
bloqueigs; si la porta es de dues fulles, cal que sigui possible l'obertura simultània de les dues fulles.  
La barra d'accionament s'ha d'instal·lar de manera que ofereixi la màxima longitud efectiva.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus accessoris muntat. Els dispositius per a l'accionament d'una porta de dues fulles 
constitueixen una sola unitat.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1125:2009 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia accionadas por una barra 
horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.  


 
  


EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ.  EB12 - BARANES D'ACER 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la seva posició 
definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Barana metàl·lica:  
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.  
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui 
l'esmentada variació d'alçada.  
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 
m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:  
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m  
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública 
concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància 
de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
  
BARANA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb 
fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.  
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir 
l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.  
  
BARANA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució 
fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi 
entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.  
  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 
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Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad de utilización DB-SU.  
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas: 
Barandillas».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es 


situaran els elements d'ancoratge.  
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport 


sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en 
l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  


  
 


EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ.  B14 -  PASSAMANS PER A BARANES 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llautó o d'acer.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció 
- Ancorada a l'obra amb morter de ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb fixacions mecàniques:  
- Replanteig 
- Fixació dels suports a la base 
- Fixació del passamà als suports  
Col·locació amb morter:  
- Replanteig 
- Formació dels caixetins d'ancoratge junt 
- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb motor  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
  
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
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S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques. 
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari.  
  
COL·LOCAT AMB MORTER:  
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment Pórtland, protegits contra la corrosió.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar el passamà.  
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària entre passamans.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés d'instal·lació, i alhora, han de mantenir 
l'aplomat de l'element fins que quedi definitivament fixat al suport.  
  
COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant amb què es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. Durant l'adormiment 
no s'han de produir moviments ni vibracions de les peces.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas: 
Barandillas».  


 
  


EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ.  EB32 - REIXES D'ACER 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la reixa, col·locada en la seva posició definitiva i 
ancorada amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas 
- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
  
REIXA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment pòrtland o fixacions mecàniques. Tant 
els ancoratges d'acer com les fixacions mecàniques han d'estar protegits contra la corrosió.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  ± 3 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir 
l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.  
  
REIXA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució 
fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
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Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi 
entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.  
  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  


  
 


EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ. EB7 -  PROTECCIONS PER A OPERACIONS DE MANTENIMENT 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes anticaigudes, instal·lats de forma permanent a l'edifici, per tal de garantir que les feines de manteniment en llocs 
sense proteccions col·lectives front a caigudes, es puguin dur a terme sense riscs per als treballadors.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat de la línia i dels punts d'ancoratge 
- Fixació dels elements d'ancoratge 
- Col·locació del cable o cables, fixats als extrems i enfilats als ancoratges intermedis, i tesat final 
- Realització de les proves de càrrega i comprovació de les distàncies en cas de caiguda  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Totes les peces que integren la línia de vida han de pertànyer a un sistema homologat, i no es poden barrejar peces de 
sistemes diferents.  
La col·locació dels suports (pilars, plaques de fixació, etc) dels elements d'ancoratge i les distàncies entre suports, han de ser 
els indicats a la DT.  
Cal que hi hagi un rètol amb indicació del nombre màxim de persones lligades a la línia de vida o punt d'ancoratge, al punt 
d'accés a la zona que cal protegir.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació de la línia de vida o d'elements d'ancoratge puntuals cal que la faci una empresa homologada pel fabricant del 
sistema.  
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt i cal verificar que no hi hagin elements de l'edifici que puguin 
ser obstacles no previstos al disseny, i representin un perill en cas de caiguda.  
Si cal fer modificacions al traçat de la línia o als llocs de fixació dels ancoratges, cal que es refaci el càlcul de distàncies en cas 
de caiguda i dels esforços als elements d'ancoratge per verificar que son admissibles.  
Si el sistema de fixació dels ancoratges ha de travessar una coberta o una impermeabilització, s'han d'utilitzar elements 
auxiliars que garanteixin l'estanquitat del sistema.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLACA AMB ANELLA, CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS DE LA LÍNIA DE VIDA, ANCORATGE 
INTERMEDI I COLUMNA PER A SUPORT D'ANCORATGE:  
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.  
  
CABLE PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL:  
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 354:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre.  
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EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ.  SENYALITZACIÓ INTERIOR 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o altres usos, col·locats en la seva 
posició definitiva amb el sistema de fixació previst.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb fixacions mecàniques  
- Amb adhesiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Neteja superficial del parament 
- Fixació de l'element 
- Neteja  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig 
previ, aprovades per la DF.  
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, 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  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.  
  
PLACA DE SENYALITZACIÓ FIXADA MECÀNICAMENT:  
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.  
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  
  
CARÀCTER NUMÈRIC COL·LOCAT AMB ADHESIU:  
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar net de pols i la seva superfície ha de ser llisa.  
L'adhesiu utilitzat ha de ser compatible amb els materials del suport i del caràcter.  
No s'ha de tacar el parament de suport amb adhesiu, ni ha de regalimar per sota del caràcter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLACA O CARÀCTER NUMÈRIC:  
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
  
VINIL AUTOADHESIU:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  


  
 


EC -  ENVIDRAMENTS.  EC1F -  VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE 
LAMINAR DE SEGURETAT 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d'obra, o millora 
acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vidre aïllant o resistent al foc  
S'han considerat les formes de col·locació següents:  
- Col·locació amb llistó de vidre  
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb llistó de vidre:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
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- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final  
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del 
suport.  
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.  
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
El conjunt ha de ser totalment estanc.  
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.  
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.  
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi 
amb la indicada com a tal pel fabricant.  
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l  
Alçària del galze i franquícia perimetral:  
- Vidre amb cambra d'aire:  
+--------------------------------------------------------------+ 


¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦ 


¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦ 


¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 


¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 


¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 


¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 


¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 


¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 


¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 


¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 


¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 


¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦ 


¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 


+--------------------------------------------------------------+  


Franquícia lateral i amplària del galze:  


+-------------------------------------------------------------------+ 


¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 


¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 


¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 


¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 


¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 


¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 


+-------------------------------------------------------------------+  


En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia lateral i amplària del galze:  
- Vidre amb cambra d'aire:  
+---------------------------------------------------------------+ 


¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 


¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 


¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 


¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 


¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 


¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 


¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 


¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 


¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 


¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 


¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 


¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 


¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 


¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 


¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 


¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
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¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 


¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 


¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 


¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 


¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 


¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 


¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 


¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 


¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 


¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 


¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 


¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 


¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 


+---------------------------------------------------------------+  


  


VIDRE TREMPAT:  
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.  
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.  
  
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:  
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una 
distància d'1/10 de la seva llargària.  
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.  
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.  
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.  
Amplària de les falques:  
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària de les falques (vidre aïllant):  
+------------------------------------+ 


¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 


¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 


¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 


¦-------------------------¦----------¦ 


¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 


¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 


¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 


¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 


¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 


¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 


¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 


¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 


¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 


¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 


¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 


+------------------------------------+  


  


COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas 
que la dimensió no ho sigui:  
  
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
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* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Neteja dels perfils de suport.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  


 
 


ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA.  BAIXANTS I CONDUCTES DE 
VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 


 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o polipropilè.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra.  
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.  
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura i la resta de guiatge a 
intervals regulars.  
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.  
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.  
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut.  
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.  
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparació i evitar la 
formació de condensacions.  
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.  
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2  
Distància entre les abraçadores:  
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant  
- Conducte de ventilació:  <= 150 cm  
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:  
- Baixant:  >= 12 cm  
- Conducte de ventilació:  >= 9 cm  
Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 %  
Toleràncies d'execució:  
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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.  
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.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les 
instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es 
seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.  
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari 
es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  


 
 


ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA.  ED35 - PERICONS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades interiorment i amb 


tapa fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó fabricat "in situ":  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Col·locació de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del calaix. Si la tapa és 
prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.  
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.  
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.  
  
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":  
El pericó 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.  







PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L'ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 
 


 


 


 Pàgina:  123 
 


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.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
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  
  
PERICONS PREFABRICATS:  
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
Toleràncies d'execució:  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":  
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.  
  
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les 
instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es 
seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.  
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari 
es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  


 
  


ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA.  ED7J -  CLAVEGUERONS AMB TUB 
DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT 


 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica.  
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S'han considerat les col·locacions següents:  
- Penjat del sostre 
- Al fons de la rasa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Al fons de la rasa:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació dels elements de suport dels tubs  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Prova d'estanqueitat d'acord amb empresa dissenyadora del sistema i DF.  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El sistema ha d'estar instal·lat exactament d'acord amb el disseny del sistema d'evacuació sifònica que es determina mitjançant 
un sistema de càlcul en base a la pluviometria corresponent a l'àrea d'aplicació, on es té en compte la descàrrega d'aigua de 
pluja des de la bonera a nivell de coberta fins al punt final del sistema sifònic, es a dir, on es trenca l'acció sifònica.   
El tub ha de seguir les alineacions, els diàmetres, les fixacions, pendents i replanteig indicats en la DT, no s'admeten canvis 
que no hagin estat revisats per la DF amb els càlculs corresponents.  
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.  
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant.  
  
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert 
de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra:  
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm  
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):  
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de 
temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), 
han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a 
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
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.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  
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.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a 
fer la prova.  
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint les indicacions de DT i d'acord amb la 
DF. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.  
  
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
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assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les 
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les 
instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es 
seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.  
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari 
es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  


 
EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA.  EE51 - CONDUCTES 


RECTANGULARS DE LLANA MINERAL 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, 
muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:  
- Col·locació dels suports dels conductes 
- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes 
- Segellat de les unions 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. El conducte col·locat ha 
de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el 
funcionament.  
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es faran servir els 
accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest.  
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.  
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i 
la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.  
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports 
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s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser 
travessats per aquestes.  
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.  
  
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  
Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats.  
Les unions han d'estar comprimides i a tocar.  
En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc., s'han de fer segons 
l'UNE-EN 13403. També han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i 
la rigidesa del plafó.  
El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada 
peça que s'ha d'unir.  
El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant 
les operacions de muntatge.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
tubs, etc.  
  
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.  
  
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  
UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de planchas de material aislante.  


 
 


EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA.  EED - EQUIPS DE CABAL 
VARIABLE DE REFRIGERANT 


 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips de cabal variable de refrigerant.  
S'han considerat els següents tipus d'aparells:  
- Unitats exteriors formades per bombes de calor amb o sense recuperació de calor  
- Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació  
- Unitats interiors de sostre o de tipus mural, muntades superficialment  
- Unitats interiors de tipus consola, amb o sense carcassa, muntades superficialment  
- Unitats interiors de sostre tipus cassette, encastades en cel ras  
- Unitats interiors per a conductes muntades superficialment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Fixació de l'aparell a la bancada o al suport  
- Col·locació de la carcassa, si és el cas  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
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- Connexió al circuit de control  
- Connexió dels tubs del circuit frigorífic 
- Connexió a la xarxa de drenatge  
- Posada en marxa del equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  
En els aparells connectats a conductes, a més:  
- Connexió al conducte  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el 
sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per 
aquest.  
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i fàcilment accessibles, sense 
necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat.  
Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar situades en emplaçaments que 
permetin la plena accessibilitat, atenent als requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i 
les recomanacions del fabricant.  
Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de preveure un sistema de fàcil 
accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser 
indicada durant la fase de muntatge i quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació.  
Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb 
elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació.  
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i 
tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.  
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En cas d'anar muntada sota una 
canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents.  
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.  
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines de muntatge.  
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns de 
connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o cables) i els components de 
l'equip.  
Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.  
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la canonada i l'aparell no es 
transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions.  
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució.  
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables.  
La prova de servei ha d'estar feta.  
  
APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES:  
Ha d'estar connectada al conducte al que dóna servei. La unió ha de ser estanca i no s'han de transmetre esforços entre el 
conducte i l'equip.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.  
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els 
extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de 
les unions s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei.  
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons indicacions del fabricant.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències pertorbadores de la lectura de 


temperatura.  
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de determinar la intensitat de la presa de 
mostres.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REGULADORS:  
El nombre d'elements de regulació a controlar, es determinarà en cada cas per la DF. Es comprovaran especialment l'actuació 
de vàlvules motoritzades, i sondes procurant mostrejar les diferents zones.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.  
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la venda de béns de consum.  
- Manteniment de la instal·lació segons RITE  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Proves finals globals a tota la instal·lació:  


- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan instal·lats els 
elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.  


- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan associats.  
- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:  


- Lectures 
- Actuacions dels elements 
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de funcionament).  
  


CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de 
substituir el material afectat.  


 
 
EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA.  REIXETES D'IMPULSIÓ O 


RETORN D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Fixades al bastiment  
- Recolzades sobre el bastidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Reixetes fixades al bastiment:  
- Col·locació del bastiment de muntatge 
- Fixació de la reixeta al bastiment  
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Reixetes recolzades sobre bastiment:  
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.  
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a 
pressió.  
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser 
manipulable manualment.  
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una 
distancia mínima de 10 cm del terra.  
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha 
d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  


 
  


EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA.  DIFUSORS CIRCULARS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Difusors circulars d'alumini anoditzat platejat, fixats al pont de muntatge.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El difusor ha de quedar collat sòlidament amb els visos de fixació centrals.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar pla sobre el suport.  
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha 
d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
El difusor s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
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EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA.  REGULADORS DE FLUX 
CIRCULARS 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reguladors de flux d'acer lacat muntats sobre difusors circulars.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació del regulador al conducte de distribució 
- Fixació del difusor al regulador 
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El regulador de flux ha de quedar fixat sòlidament al coll del difusor circular que cal regular i al conducte de distribució, 
intercalat entre ambdós. No ha d'impedir el comandament frontal de la regulació que es fa a travésdels cons del difusor.  
Ha de quedar ben alineat amb el conducte i el difusor.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  


 
  


EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA. REIXES D'INTEMPERIE 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes d'intempèrie d'alumini anoditzat, amb aletes en Z i malla metàl·lica interior d'acer inoxidable, fixades al bastiment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la reixeta 
- Fixació de la reixeta al bastiment 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.  
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos.  
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locada la reixeta es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA.  EEN1 - FILTRES D'AIRE DE 
PLAFÓ PLA 


 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Filtres d'aire fixats al bastiment de muntatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Poliamida amb bastiment metàl·lic o de cartró 
- Poliuretà amb bastiment metàl·lic o de cartró 
- Fibres sintètiques de polièster 
- Malles metàl·liques amb bastiment de cartró  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació del bastiment al conducte 
- Col·locació del filtre en el seu allotjament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
El filtre s'ha d'instal·lar en un marc individual que formi part del conducte d'aire o de l'aparell corresponent, i amb un junt 
hermètic fet per mitjà d'una tanca fàcil de maniobrar.  
S'ha d'orientar respecte al sentit de circulació de l'aire, de manera que l'aire net surti per la cara de la tela metàl·lica.  
No hi han d'haber fuites entre el filtre d'aire i el conducte de ventilació.  
La pols retinguda, o les fibres de l'element filtrant, no han de suposar cap risc per a les persones o els aparells exposats a l'aire 
filtrat.  
El filtre ha de ser accessible per al seu manteniment. Pel costat de l'entrada d'aire, ha de tenir un espai totalment lliure 
d'obstacles, de 60 cm d'amplària, en tota la cara frontal.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
El filtre s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
UNE-EN 779:2003 Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas. Determinación de las 
prestaciones de los filtros.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.  
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador.  
- Control específic dels ventiladors:  


- Control de la situació dels ventiladors 
- Verificació de la no existència de sorolls anormals 
- Actuació elements de control (si n'hi ha)  


- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la venda de béns de consum.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control específic dels ventiladors:  


- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA)  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació  







PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L'ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 
 


 


 


 Pàgina:  132 
 


INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de 
substituir el material afectat.  


 
  


EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA. EENP - BASTIMENTS I CAIXES 
PORTAFILTRES 


 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bastiments i caixes per a allotjar filtres d'aire, fixats als conductes, als aparells o als accessoris de la conducció. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació del portafiltres 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  
  
BASTIMENTS DE XAPA D'ACER D'ACCÉS LATERAL O FRONTAL:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
El bastiment ha d'anar fixat al conducte, als aparells o als accessoris de la conducció, al llarg de tot el perímetre. 
La unió del bastiment ha de ser estanca al llarg de tot el perímetre. 
En els bastiments amb inserció lateral del filtre, el costat que ha de servir per a la col·locació del filtre ha de quedar accessible. 
Ha d'haver l'espai suficient al voltant del portafiltres per tal de poder fer el manteniment del filtre.  
  
CAIXES PORTAFILTRES AÏLLADES:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La unió de la caixa amb el conducte ha de ser estanca al llarg de tot el perímetre. 
Ha d'haver l'espai suficient al voltant del portafiltres per tal de poder extreure el filtre per fer-ne el manteniment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La col·locació s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat es procedirà a la retirada de l'obra, de tots els materials sobrants, com ara embalatges, retalls de junts, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de planchas de material aislante.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.  
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador.  
- Control específic dels ventiladors:  


- Control de la situació dels ventiladors 
- Verificació de la no existència de sorolls anormals 
- Actuació elements de control (si n'hi ha)  


- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la venda de béns de consum.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control específic dels ventiladors:  


- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA)  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de 
substituir el material afectat.  


 
 


EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.  EG11 -  CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixa general de protecció de polièster reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons esquemes UNESA i muntada 
superficialment o encastades.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.  
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim de 15 mm i un màxim de 30 
mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora.  
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  


- Secció dels conductors 
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
- Calibre i naturalesa dels conductes 
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  


- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que s'especifica a 


continuació i de quantificació dels mateixos.  
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- Assaigs:  
- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)  
  


CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari 
es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  
 
 
EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.  EG13 -  CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 


Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment. 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


- Col·locació i anivellació 


- Connexionat 


- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 


CONDICIONS GENERALS: 


La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 


La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim. 


La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 


La posició ha de ser la fixada a la DT. 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Posició:  ± 20 mm 


- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


Per a la instal·lació s’han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 


La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element. 


S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 


Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 


cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 


EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.  EG16 -  CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 


Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades 


superficialment.  


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


- Col·locació i anivellament 


CONDICIONS GENERALS: 


La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 


La posició ha de ser la fixada a la DT. 


Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Posició:  ± 20 mm 
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- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 


EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. EG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 


. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 


Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 


S'han considerat els tipus de col·locació següents: 


- Muntat com a canalització soterrada 


 - Muntat superficialment 


 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


- Replanteig del traçat del tub 


- Estesa, fixació i curvat 


- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 


- Comprovació de la unitat d’obra 


- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 


CONDICIONS GENERALS: 


Els canvis de direcció s'han de fer 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 


CANALITZACIÓ SOTERRADA: 


El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 


Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 


Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 


L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 


Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema. 


El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al seu plec de 


condicions. 


Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
El radi curvatura ha d’estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 


Fondària de les rases:  >= 40 cm 


 Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 


 Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 


 COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 


Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. 


Distància entre les fixacions: 


- Trams horitzontals:  <= 60 cm 


- Trams verticals:  <= 80 cm 


 Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 


 Distància entre registres:  <= 1500 cm 


 Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 


 Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 


 Toleràncies d'instal·lació: 


- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 
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- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 


  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris 
d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització  han de ser els adequats al tipus i característiques del 
tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 


connectar. 


Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 


La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 


UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 


UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 


tubos rígidos. 


UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 


tubos curvables. 


UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de 


tubos enterrados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 


CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció 
dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a l’indicat al 
R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 


CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 


CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 


INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 


 
  


EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.  EG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 


Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 


S’han considerat els tipus de tubs següents: 


- Tubs de PVC corrugats 


- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’exterior i corrugada la interior 


- Tubs de material lliure d’halògens 
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- Tubs de polipropilè 


- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior 


S’han considerat els tipus de col·locació següents: 


- Tubs col·locats encastats 


- Tubs col·locats sota paviment 


- Tubs col·locats sobre sostremort 


- Tubs col·locats al fons de la rasa 


L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 


- Replanteig del traçat del tub 


- L’estesa, fixació o col·locació del tub 


- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 


CONDICIONS GENERALS: 


El tub 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 què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 


Toleràncies d’instal·lació: 


- Penetració dels tubs dintre 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 A SOTA D'UN 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. 


CANALITZACIÓ SOTERRADA: 


El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 


El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 


mecanismes. 


Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 


 Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 


 Fondària de les rases:  >= 40 cm 


 Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 


 Toleràncies d'execució: 


- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 


  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris 
d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització  han de ser els adequats al tipus i característiques del 
tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 


CANALITZACIÓ SOTERRADA: 


El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles 


obstacles (pedra, runa, etc.) 


Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per 


connectar. 


La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 


Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


NORMATIVA GENERAL: 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 


UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 


UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 


tubos curvables. 


UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 


tubos flexibles. 


CANALITZACIÓ SOTERRADA: 


UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de 


tubos enterrados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 


CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció 
dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a l’indicat al 
R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 


CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 


CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 


INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 


 
   


EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.  EG2A - CANALS AÏLLANTS 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 


Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, de dimensions 60x190 mm com a màxim, amb separador o 


sense i muntada superficialment. 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


- Fixació i nivellació 


 - Tallat en curves i cantonades 


 CONDICIONS GENERALS: 


El muntatge s'ha de fer mitjançant visos i tacs expansius per a fixar-la al parament. 


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. 


Els finals de canalització i els trams han d'estar coberts amb tapetes de final de tram. 


Nombre de fixacions:  >= 3/m 


 Toleràncies d'instal·lació: 


- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
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connectar. 


Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 


La instal·lació inclou les fixacions i les tapes. 


Els separadors estan inclosos si està indicat a la PO. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 


CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció 
dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a l’indicat al 
R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 


CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 


CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 


INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 


 
  


EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.  EG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 V 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 


Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a instal· lacions fixes, amb una tensió 


assignada de 450/750 V. 


  - Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031 


  - Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE 21031 


  - Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031 


  - Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002 


  - Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002 


  - Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027 


  - Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines,  UNE 21027 


S'han considerat els tipus de col·locació següents: 


- Col·locat en tub 


- Col·locat en canal 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 


CONDICIONS GENERALS: 


Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 


recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament. 


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. 


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 ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 


El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 


Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
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 Toleràncies d'instal·lació: 


- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 


 COL·LOCAT EN TUBS: 


El diàmetre interior dels tubs serà  superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 


Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments 


dels cables. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


CONDICIONS GENERALS: 


L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques. 


No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 


CABLE COL.LOCAT EN TUB: 


El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 


El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la 


seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 


Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 


CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte 
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons 
cadascun dels reglaments d’aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 


CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula 
d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 


CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades el seu recorregut 
respecte projecte. 


INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 


 
 
EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.  EG6 -  MECANISMES 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessa ris per a la seva 
col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 


S'han considerat les unitats d'obra següents: 
 - Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic 


- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment. 
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- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment. 


- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a l'intempèrie. 


- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a l'interior. 


- Sortida de fils, encastada 


- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats 


- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment. 


- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor. 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


Caixes per a mecanismes, interruptors, com mutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d’intensitat: 


- Replanteig de la unitat d’obra 


- Muntatge, fixació i anivellació 


- Connexionat 


- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 


Sortides de fils: 


- Muntatge, fixació i nivellació 


- Acondicionament dels fils 


Placa, marc o tapa cega: 


- Replanteig de la unitat d’obra 


- Fixació i nivellació 


CONDICIONS GENERALS: 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Posició:  ± 20 mm 


INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D’INTENSITAT: 


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, la q ual ha de complir les 


especificacions fixades en el seu plec de condicions. 


L’endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024. 


El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge 


encastat), al menys per dos punts mitjançant visos. 


Resistència de les connexions a la tracció:  >= 30 N 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Aplomat:  ± 2% 


SORTIDES DE FILS: 


La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en 


el seu plec de condicions. 


Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 


Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als fils. 


Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg 


 Toleràncies d'instal·lació: 


- Aplomat:  ± 2% 
PLACA, MARC O TAPA CEGA: 


El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat. 


La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament. 


El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta. 


La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos. 


CAIXES PER A MECANISMES: 
S’han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019 
Els tubs han d’entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
No s’han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. 
Els tubs han d’entrar perpendicularment a les parets de les caixes. 


En les caixes amb tapa, la tapa s’ha de poder obrir i tancar correctament. 
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS: 


La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el parament acabat.  


Ha de quedar amb els costats aplomats. 


Toleràncies d'instal·lació: 
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- Aplomat:  ± 2% 
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA: 
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d’ anar collada amb morter i ha de quedar a la cota prevista per tal de que la 
tapa quedi al mateix pla que el paviment. 
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC: 
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 
Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig 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. 


La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l’element s’ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
En les caixes encastades, s’ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l’ interior de la caixa. Per aquest motiu, s’han 
d’ajustar els tubs a les finestres de les caixes. 


Un cop instal·lat, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


NORMATIVA GENERAL: 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 


INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D’INTENSITAT: 


UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones 


generales. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 


CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc só n el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de  derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió  de contacte. 


CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 


CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 


INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 


 
 


EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT.  EH1 - LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 


Llums decoratius muntats superficialment al sostre  o encastats en el cel ras. 


S’ han considerat lluminàries amb els tipus d’equips següents: 


- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d’ alumini anoditzat, amb 


òptica i amb difusor o sense. 


- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb là mpada fluorescent, amb cos d'alumini que recobreix la 


part no lluminosa. 


- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, per a línia contí nua, amb 


difusor o sense, per a tubs fluorescents. 
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- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d’incandescència o fluorescents amb equip o sense 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 


- Muntatge, fixació i anivellament 


- Connexionat i col·locació de les làmpades 


- Comprovació del funcionament 


- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 


CONDICIONS GENERALS: 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 


Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i cables) i la lluminària. 


La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 


Toleràncies d'execució: 


- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 


Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 


S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 


Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 


La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 


Cal comprovar la idoneïtat de la tensió  disponible amb la de l’equip de la lluminària. 


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, 


cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 


La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 


UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. (Versión oficial EN 60598-1:1989). 


UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con circulación de aire (reglas de 


seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19). 


UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión 


oficial EN 60968:1990) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 


CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l’equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d’il·luminació 


CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 


CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 


INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 


 
 


EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT.  EH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 


Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència, de 120 fins a 175 lúmens, o de fluorescència de 175 fins a 


300 lúmens, de dues hores d'autonomia, muntat superficialment. 


S'han considerat els tipus de col·locació següents: 


- Muntades superficialment al sostre 


 - Muntades superficialment a la paret 


 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


- Muntatge, fixació i anivellament 


- Connexionat i col·locació de les làmpades 


CONDICIONS GENERALS: 


Ha de quedar fixada sòlidament al sostre o a la paret amb visos. 


S'ha de connectar a la xarxa d'enllumenat general de corrent altern del local i a la línia de connexió a terra. 


Ha de quedar anivellada en la posició fixada al projecte. 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Posició:  ± 20 mm 


Toleràncies per a muntatge superficial a la paret: 


- Aplomat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 


La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 


UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de 


funcionamiento. 


UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de 


funcionamiento. 


UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 


UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 


UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 


UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 


CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l’equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d’il·luminació 


CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 


CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 


INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 
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EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT. EHB1 -  LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 


Llum estanc per a tubs fluorescents de doble casquet, muntat superficialment. 


S'han considerat els tipus de col·locació següents: 


- Muntades superficialment al sostre 


 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 


- Muntatge, fixació i anivellament 


- Connexionat i col·locació de les làmpades 


- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 


CONDICIONS GENERALS: 


La posició ha de ser la fixada a la DT. 


MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE: 
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 


Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació i connexionat de la lluminària s’han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
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 tècniques de l’aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
Les connexions elèctriques s’han de fer sense tensió a la línia. 
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, 
cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
S’inclou en la partida d’obra el subministrament i la col·locació de les làmpades. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 


CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l’equilibrat de fases, si és e l cas. 
- Mesurar nivells d’il·luminació 


CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 


CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 


INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 
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EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA.   
EJ13 -  LAVABOS 
 


DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb suports murals 
- Sobre un peu 
- Amb suports murals i mig peu 
- Encastat a un taulell 
- Semiencastat a un taulell 
- Fixat sota taulell 
- Recolzat sobre taulell o moble  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació del lavabo a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu 
defecte, la indicada per la DF.  
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat pel fabricant.  
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al parament i recolzat, en el segon 
cas, sobre el corresponent peu.  
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el taulell, segons sigui el cas, 
ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 
mm2.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 


d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la 
realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF.  
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EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ14 -  INODORS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer inoxidable antivandàlic, de sortida 
vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals o sobre el paviment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu 
defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel fabricant.  
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.  
S'ha de garantir l'estanquitat 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.  
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 
mm2.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 


d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la 
realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF.  


 
EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
EJ18 -  AIGÜERES 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'aigüera de gres esmaltat o d'acer.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb suports murals 
- Encastat a un taulell 
- Sobre moble  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aigüera a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport.  
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 


d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la 
realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF.  


 
 


EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
EJ1A -  ABOCADORS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana vitrificada, col·locat amb suports murals 
o sobre el paviment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'abocador a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
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CONDICIONS GENERALS:  
L'abocador instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'abocador ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada en la DF.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel fabricant.  
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta de segellar.  
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 
mm2.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 


d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la 
realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF.  
EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
EJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aixeta connectada al tub d'alimentació  
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat  
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat  
- Ruixador connectat al braç de la dutxa  
- Suport per a dutxa de telèfon  
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon  
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible  
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats  
- Colze d'enllaç  
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari  
- Enllaç mural  
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
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CONDICIONS GENERALS:  
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada 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 DF.  
Ha de quedar ben fixat al seu suport.  
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.  
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'a igua 
freda a la dreta amb el distintiu blau.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
  
FLUXOR:  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb 
l'aparell sanitari.  
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador encastat 
directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament.  
  
MECANISME PER A CISTERNA:  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb 
l'aparell sanitari.  
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.  
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.  
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:  


- 100 kPa per aixetes 
- 150 kPa per fluxors i calentadors  


- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.  
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 


d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la 
realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF.  
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EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
EJ3 -  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Soldats a tub de plom  
- Roscats a sifó de llautó  
- Connectats a tub de PVC  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Soldats a tub de plom:  
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Soldat 
- Prova de servei de la instal·lació  
Connectats a tub de PVC:  
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic 
- Prova de servei de la instal·lació  
Roscats a sifó de llautó:  
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa 
- Roscat dels tubs 
- Prova de servei de la instal·lació  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.  
Les unions no han de tenir fuites.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó:  <= 60 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  La mateixa exigida al sanitari  
  
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:  
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany.  
  
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:  
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.  
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  
  
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:  
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.  
  
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:  
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha 
d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles. 
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.  
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant 
adient, només a l'extrem bisellat del tub. 
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a facilitar les 
possibles dilatacions.  
  
ROSCATS:  
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
No s'han de col·locar junts de material endurible. 
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Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Salubridad DB-HS.  


 
  


EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT.   EM13 -  SIRENES 
 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 


Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques muntades a l'interior. 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


- Fixació al parament 


- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s’inclou la xarxa ni el circuit a la partida d’obra) 


CONDICIONS GENERALS: 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 


Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 


Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 


Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació. 


Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja. 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Posició:  ± 30 mm 


- Horitzontalitat:  ± 2 mm 


  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 


Incendios. 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 


CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes 
de protecció  contra incendis. 
- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació de detecció d’incendi a l’obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució  de la instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), 
conductors i tubs de protecció. 
- Verificació de  la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i 
accessibilitat: 
- Proves de funcionament: S’han d’activar detectors i polsadors i s’ha de verificar (amb alimentació normal i amb alimentació 
d’emergència): 
     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  
     - Activació de sirenes a la zona/sector 
     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de clima (si 
existeixen) aturada d’equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d’evacuació 
(si està previst). 
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació dels tests de vigilà ncia propis de la central i comprovar el funcionament de l’alarma en central per desconnexió de 
línies d’unió o element de detecció. 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 


CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de comprovar tots els detectors i polsadors.  


INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de 
substituir el material afectat. 


 
 
EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT.  EM14 - POLSADORS D'ALARMA 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 


Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats. 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


- Fixació al parament 


- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s’inclou la xarxa ni el circuit a la partida d’obra) 


CONDICIONS GENERALS: 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 


Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 


S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent. 


Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 


Alçària des del paviment:  1500 mm 


 Toleràncies d'instal·lació: 


- Posició:  ± 30 mm 


- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 


Incendios. 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 


Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control 


per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 


CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes 
de protecció  contra incendis. 
- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació de detecció d’incendi a l’obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució  de la instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), 
conductors i tubs de protecció. 
- Verificació de  la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i 
accessibilitat: 
- Proves de funcionament: S’han d’activar detectors i polsadors i s’ha de verificar (amb alimentació normal i amb alimentació 
d’emergència): 
     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  
     - Activació de sirenes a la zona/sector 
     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de clima (si 
existeixen) aturada d’equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d’evacuació 
(si està previst). 
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació dels tests de vigilà ncia propis de la central i comprovar el funcionament de l’alarma en central per desconnexió de 
línies d’unió o element de detecció. 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 


CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de comprovar tots els detectors i polsadors.  


INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de 
substituir el material afectat. 


 
   


EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT.   EMD1 -  DETECTORS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 


Detectors muntats superficialment a la paret o al sostre. 


S'han considerat els tipus següents: 


- Detector d'infraroigs passiu 


 - Detector d'infraroigs passiu de cortina espessa 


 - Detector d'infraroig passiu i de radar combinat 


 - Detector microfònic 


 - Radar volumètrics muntat superficialment a la paret o al sostre 


 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


- Fixació de l'aparell a la superfície 


 - Connexió a la xarxa elèctrica de detecció 


 - Prova de servei 


 CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 


La base ha de quedar fixada sòlidament. 


Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de protegir. 


Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d’una central de detecció, a 


24 V. 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 


CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l’obra. 
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte 
senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades. 
- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i cablejat. 
- Verificació de  les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i alarma. 
- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques. 
-  Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l’actuació de la central, segons les especificacions que 
tingui assignades: actuació de videogravador, avisos acústics etc. Verificar l’actuació del sistema  sense alimentació elèctr ica 
(subministrament d’emergència). 


CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S’ha de comprovar l’execució global de la 
instal·lació . En qualsevol altre cas la DF ha de  determinar la intensitat de la presa de mostres. 


INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de 
substituir el material afectat. 


 
  


EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT.    EMD3 -  CENTRALS DE SEGURETAT 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 


Centrals de seguretat antirobatori muntades a l'interior o a l'exterior. 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


- Fixació de la central al parament. 


 - Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció. 


 CONDICIONS GENERALS: 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 


Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 


Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 


Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. 


Alçària des del paviment:  1200 mm 


 Toleràncies d'instal·lació: 


- Posició:  ± 30 mm 


- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 


  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 


CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l’obra. 
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte 
senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades. 
- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i cablejat. 
- Verificació de  les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i alarma. 
- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques. 
-  Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l’actuació de la central, segons les especificacions que 
tingui assignades: actuació de videogravador, avisos acústics etc. Verificar l’actuació del sistema  sense alimentació elèctr ica 
(subministrament d’emergència). 


CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 


CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S’ha de comprovar l’execució global de la 
instal·lació . En qualsevol altre cas la DF ha de  determinar la intensitat de la presa de mostres. 


INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de 
substituir el material afectat. 


 
 


EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT.  EMD5 -  MARCADORS TELEFÒNICS 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Marcadors telefònics muntats superficialment. 


S'han considerat els tipus següents: 


- Marcadors telefònics sense alimentació, muntats superficialment. 


 - Marcadors telefònics programables amb alimentació i bateria de reserva, muntats superficialment. 


 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


Marcadors telefònics sense alimentació muntats superficialment: 


- Connexió a la xarxa telefònica 


 - Fixació al parament 


 Marcadors telefònics amb alimentació muntats superficialment: 


- Connexió a la xarxa telefònica 


 - Fixació al parament 


 - Connexió a la xarxa elèctrica 


 CONDICIONS GENERALS: 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 


Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 


S'ha de muntar en un lloc de fàcil accés per a l'usuari. 


Estarà connectat perfectament a la línia telefònica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 


EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT.    EMD6 -  CONDUCTORS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 


Conductors blindats i apantallats col·locats en tub. 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


- Introducció del cable dins el tub de protecció. 


 - Connexió al circuit de detecció corresponent. 


 CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 


La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment. 


El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i les de mecanismes. 


No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de mecanismes. 


Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019). 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 


Toleràncies d'instal·lació: 


Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 


Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
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EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT.   EMS - SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA 
INCENDIS I DE SEGURETAT 


 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 


 Plaques de senyalització de vies d’evacuació d’interior d'edificis, col·locades en la seva posició definitiva amb fixacions 


mecàniques o adherides al parament vertical. 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


- Replanteig 


- Neteja superficial del parament 


- Fixació de l'element 


- Neteja 


CONDICIONS GENERALS: 


L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig 


previ, aprovades per la DF. 


Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, 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 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


CONDICIONS GENERALS: 


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. 


En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,n o s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 


UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
 
  


EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ.  EP41 -  CABLES 
COAXIALS 


 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 


Conductors coaxials col·locats en tub. 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


- Introducció del cable dins el tub de protecció ja col·locat 


- Connexió al circuit de comunicació 


 CONDICIONS GENERALS: 


En la conducció d'antenes (dipols) el conductor es pot col·locar agafat al pal, per mitjà d'abraç adores de cintes adhesives, fins 


al peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels 


habitatges, s'ha de col·locar  protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè 


a la instal·lació de l'antena. 


Les connexions del cable coaxial amb els diferents elements s'ha de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai 


la malla recargolada. 


El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. 


Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis de secció s'han d'intercalar caixes de registre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 


Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 


telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 


CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S’ha de verificar: 
     - Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de “ soroll” (reactàncies etc.) 
     - Canalització correcta, amb safata (metàl· lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm. Identificació de conductors o 
circuits 
     - Accessibilitat en registres. Caixes de connexió . Armaris repartidors etc. 
     - Verificar continuïtat elèctrica dels  conductors, correspondència d’aparells, inexistència de curtcircuits, encreuaments o 
contactes a terra en el cablejat. 
     - Certificar totes les preses de veu i dades segons l’estàndard de la categoria del material. 
     - Verificar el funcionament de centraletes 
     - Verificar el funcionament dels aparells receptors 


CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 


CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de verificar l’execució  al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades. 


INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de 
substituir el material afectat. 
 
EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ.  CÀMERES I 


ACCESSORIS PER A CÀMERES DE CTTV 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació i connexionat de càmeres de vídeo per circuit tancat de televisió. 


CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions tant les del circuit tancat de televisió com les d'alimentació, han d'estar fetes. 
El lloc exacte de instal·lació de les càmeres, així com la selecció i ajust de la seva òptica, s’ha de decidir a peu d’obra, seguint 
sempre els criteris d’obtenció del màxim grau de cobertura i ubicació en una alçària mínima de 3 m, o la màxima possible si e l 
sostre és més baix. 
Les connexions del cable amb la càmera s’han de fer mitjançant connectors del tipus BNC. 
L'alimentació de les càmeres s'ha de realitzar en 230 Vac mitjançant cable de 3x1,5 mm2 de secció. 
La carcassa s'ha de instal·lar amb un suport de paret, amb ròtula mòbil. 
Els cables han d'accedir a la càmera travessant la carcassa amb premsaestopes i en el seu recorregut des del conducte 
d'estesa de cables fins la carcassa, han d'anar entubats amb tub corrugat metàl·lic, quan pugui quedar a l’abast de 
manipulacions per personal no autoritzat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


El procés d'instal·lació no ha de causar desperfectes als materials. 


S'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Generalidades. 


UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Definición de los términos generales. 


UNE 20637-5-1:1985 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Montaje fotográfico sonorizado (Control, 


sincronización y Código de dirección) 
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UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Símbolos e identificación. 


EN 61938:1997 Sistemas de audio, video y audiovisuales. Interconexiones y valores de ajuste. Valores de ajuste 


recomendados de señales análogas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 


CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l’obra. 
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte 
senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades. 
- Verificació de la situació correcta de càmeres  (per evitar pèrdues de visió desenfocament, enlluernaments etc.). Verificació de 
connexions elèctriques i cablejat. 
- Proves de funcionament dels equips: 
     - En monitors: Verificació de contrast, ajust vertical i horitzontal, brillantor. 
     - Seqüenciador: Verificació de nº de càmeres, regulació del temps de seqüència, indicació de càmera visionada) 
     - Càmeres. Verificació del funcionament correcte i de la bona qualitat d’imatge. 
     - Vídeo reproductor. Verificació  del seu funcionament i que actua quan es produeix una alarma 


CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 


CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà el funcionament de la instal·lació  de forma global i es verificaran tots els equips (càmeres, monitors, 
videogravadors, seqüenciador etc.). En qualsevol altre cas la DF ha de determinar  la intensitat de la presa  de mostres. 


INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de 
substituir el material afectat. 


 
  


EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ.  EPA6 -  MONITORS 
PER A CTTV 


 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació i connexionat de monitor del circuit tancat de televisió. 


CONDICIONS GENERALS: 
Els controls del monitor (brillantor, contrast, lluminositat, etc.) sols han de ser accessibles al personal tècnic.  
Les connexions del cable amb el monitor s’han de fer per mitjà de connectors del tipus BNC. 
Ha de quedar instal·lat en els locals definits per la DF. 
S’han de connectar a les sortides de la matriu de commutació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Generalidades. 


UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Definición de los términos generales. 


EN 61938:1997 Sistemas de audio, video y audiovisuales. Interconexiones y valores de ajuste. Valores de ajuste 


recomendados de señales análogas. 


UNE 20637-5-1:1985 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Montaje fotográfico sonorizado (Control, 


sincronización y Código de dirección) 


UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Símbolos e identificación. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 


CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l’obra. 
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte 
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senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades. 
- Verificació de la situació correcta de càmeres  (per evitar pèrdues de visió desenfocament, enlluernaments etc.). Verificació de 
connexions elèctriques i cablejat. 
- Proves de funcionament dels equips: 
     - En monitors: Verificació de contrast, ajust vertical i horitzontal, brillantor. 
     - Seqüenciador: Verificació de nº de càmeres, regulació del temps de seqüència, indicació de càmera visionada) 
     - Càmeres. Verificació del funcionament correcte i de la bona qualitat d’imatge. 
     - Vídeo reproductor. Verificació  del seu funcionament i que actua quan es produeix una alarma 


CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 


CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà el funcionament de la instal·lació  de forma global i es verificaran tots els equips (càmeres, monitors, 
videogravadors, seqüenciador etc.). En qualsevol altre cas la DF ha de determinar  la intensitat de la presa  de mostres. 


INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de 
substituir el material afectat. 


 
 


EQ -  EQUIPAMENTS.   EQ51 -  TAULELLS DE PEDRA NATURAL 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Taulells de pedra natural col·locats sobre suports murals i encastats al parament.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació dels suports al parament 
- Col·locació del taulell sobre els suports 
- Rejuntat del taulell al parament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments. 
S'han de col·locar els suports de ferro galvanitzat suficients perquè el taulell sigui estable. 
L'acord de peces diferents s'ha de fer a tocar i ha de ser estanc. L'acord del taulell amb el parament ha de quedar rejuntat. 
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada s'ha d'ajustar al projecte o a les directrius fixades per la DF Si no 
s'especifica, l'encastament del taulell al parament ha de ser >= 1,5 cm.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat:  ± 0,1%  
- Alçària:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Després de la col·locació dels suports, s'han d'evitar cops o vibracions que puguin afectar l'adormiment del morter amb què 
s'han collat. 
No s'ha de col·locar el taulell sobre els suports fins que el morter hagi assolit el 70% de la resistència prevista.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  


 
  


EQ -  EQUIPAMENTS.   EQN -  ESCALES PREFABRICADES 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Escales metàl·liques prefabricades de trams rectes.  
S'han considerat els següents tipus d'escales:  
- Escales de gat amb pates encastats a l'obra amb morter de ciment 
- Escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d'acer  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En les escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d'acer:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig i marcat dels eixos  
- Col·locació i fixació provisional de la peça  
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- Aplomat i anivellació definitius  
- Execució de les unions, en el seu cas  
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  
En les escales de gat  
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter  
  
ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D'ACER:  
Ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  
Ha de quedar correctament aplomada i anivellada.  
La disposició dels diferents elements de l'escala, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les 
indicacions de la DT.  
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.  
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element 
que s'han d'unir.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de 
muntatge.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària de l'element:  


- D'1 m, com a màxim:  ± 2 mm 
- D'1 a 3 m:  ± 3 mm 
- De 3 a 6 m:  ± 4 mm 
- Tolerància total (suma de toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural):  <= 15 mm  
  


COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, 
inclusió d'escòria o porus.  
La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de penetració complerta.  
  
ESCALES DE GAT AMB PATES ENCASTATS A L'OBRA AMB MORTER DE CIMENT:  
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret que l'hi dóna suport.  
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.  
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la trapa o finestra i l'últim graó:  25 cm 
Distància vertical entre el primer graó i el paviment:  50 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material.  
  
ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D'ACER:  
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar 
els treballs en obra.  
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha 
d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de 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 disminuida pels sistemes de muntatges 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 barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops.  
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les 
especificacions de la DF, que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra.  
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, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.  
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  
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COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que 
estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura 
o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  
L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària mesurada en el sentit del recorregut de l'escala, executat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  


 
 
 
  


 


 


 


 


 


 


 


F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS.  F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE 


VIALITAT 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la 
demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
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CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació 
i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament 
per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  


 
 


F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS.   F21D -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE 
SANEJAMENT I DRENATGE 


 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecànics.  
S'han considerat els elements següents:  
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó  
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- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó  
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el mateix nivell.  
Ha d'estar fora de servei.  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients.  
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:  
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT.  
  
POU:  
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
EMBORNAL:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  


 
 
FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.   FG1 -  CAIXES I ARMARIS.   FG1B -  ARMARIS DE POLIÈSTER 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. La columna ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.  
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L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  


 
  


FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.   FGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.  
S'han considerat els elements següents:  
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada  
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i connexionat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.  
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control.  
Han de quedar 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 dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud.  
  
PLACA:  
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  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig 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, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
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- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors 
adequats i acabat de l'arqueta.  


- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o 
tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.  
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  


 
  


K1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ.    K12G -  ANUL·LACIÓ D'INSTAL·LACIONS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Anul·lació d'instal·lació interior afectada per les obres, per tal de garantir la seguretat de les obres. 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria afectada per les obres, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a 


subministrament inferior a 2 '' de D 
- Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, afectada per les obres, a la sortida del quadres elèctrics o de l'escomesa, per a 


subministrament a baixa tensió de 200 kVA, com a màxim 
- Anul·lació d'instal·lació interior de gas, afectada per les obres, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a 


subministrament de DN 100 mm, com a màxim  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Operacions de preparació 
- Desconnexió dels ramals que calgui anular 
- Col·locació de taps o terminals 
- Senyalització dels elements desconnectats  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les instal·lacions anul·lades, han tenir senyalitzat clarament el punt de desconnexió per tal que no es produeixi una connexió 
per error o desconeixement. 
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei per a fer la desconnexió. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han 
de suspendre les obres i avisar a la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  


 
 


K1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ.  K15 -  PROTECCIONS COL·LECTIVES 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidària, destinat 
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a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o 
reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.  
S'han considerat els tipus de protecció següents:  
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:  


- Protecció de forats verticals amb vela de lona 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta 
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment  


- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:  
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura 
- Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma 
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora  


- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes  
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 
- Anellat per a escales de ma 
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís  


- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics  
- Pantalla de protecció front al vent 
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol  


- Elements de protecció en l'ús de maquinaria  
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors exposats a l'energia 
fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.  
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, posant en perill la 
seguretat de persones o bens.  
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els elements fixos o 
mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs 
necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.  
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant del mateix. Si les 
instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna 
operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.  
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran d'adoptar les 
precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles.  
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva 
funció.  
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, l'operació haurà de 
realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient.  
  
BARANES DE PROTECCIÓ:  
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la caiguda de persones 
o objectes des d'una alçada superior a 2 m.  
Ha d'estar constituïda per:  
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, 


amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.  
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element estructural 
estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m.  
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PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat 
menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la 
que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no es dones un cop 
amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han d'estar fixades 
verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.  
  
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:  
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles caigudes d'objectes des 
de les plantes superiors o la coberta.  
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al pes màxim previsible 
d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones 
que estiguin per sota de la protecció.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades al risc que es vol 
prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers.  
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador.  
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a l'operació a realitzar.  La 
seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors.  
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un perill per a la 
seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat.  
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin de forma 
segura o fora de les zones perilloses.  
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components, per tal de no 
sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant.  
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les 
mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
  
BARANES DE PROTECCIÓ:  
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada mitjançant proteccions 
individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva.  
  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una alçada de terra suficient per 
tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon 
sostre en construcció per sobre del terra).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps 
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden 
tornar a utilitzar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción.  
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la 
construcción.  
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Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación  
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación.  


 
  


K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS.    K214 - DESMUNTATGES I 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES 


 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, 
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  


- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  


- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatges:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.).  
  
DESMUNTATGE:  
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i 
els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
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- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als 
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació 
de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'EDIFICACIONS:  
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els 
aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE 
MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT 
DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:  
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, 
LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE 
PEDRA:  
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.  
  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA 
CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE 
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:  
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  


  
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS.    K215 -  DESMUNTATGES I 
ENDERROCS DE COBERTES 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb càrrega manual i mecànica 
sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, 
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  
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S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 


contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb 


mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i carrega de runa 


sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva 


reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de 


runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements massissos, neteja del 


lloc de treball i retirada de runa 
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de 


runes sobre camió 
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 


camió o contenidor 
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
  
ENDERROC O ARRENCADA:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i 
els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als 
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que es produeixin 
esfondraments.  
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Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació 
de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada 
d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.  
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les 
operacions de demolició.  
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes a l'Ordre de 31 
d'octubre de 1984.  
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb 
aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.  
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.  
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats 
que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.  
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:  
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i 
els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
  
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, 
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, 
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:  
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  
  
ARRENCADA DE BONERA:  
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.  
  
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:  
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.  
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto.  
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 1984 por la que se 
aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen 
normas complementarias al citado Reglamento  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS.   K216 -  DESMUNTATGES I 
ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 


 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre camió o 
contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:  
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 
- Envans i paredons d'obra de ceràmica 
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
- Envans de vidre emmotllat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  


- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  


- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  
  


CONDICIONS GENERALS:  
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la 
bastida i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una 
distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar testimonis per a observar els possibles 
efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans 
de que es disposi i de les condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les edificacions veïnes per a 
observar les lesions que hagin pogut sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les bastides i les tanques. 
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà immediatament a la DF.  
 


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació 
de material.  
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens 
a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions 
atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per l'aigua.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
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S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.  
   
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:  
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver enderrocat el sostre superior i 
abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al seu damunt. 
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu gruix.  
  
ENVANS I PAREDONS:  
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre.  
  
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements estructurals, disposant-se en 
aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a l'admès per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC PUNTUAL:  
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  


 
  


K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS.  K218 -  DESMUNTATGES, 
ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 


 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb càrrega manual i 
mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, 
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans manuals i càrrega manual 


de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 


contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 


sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i carrega de runa sobre 


camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 


camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior restauració i muntatge, amb 


mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 


- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre 


camió o contenidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs, repicat o arrencades:  
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- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  


- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  


- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  
  


ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport.  
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als 
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació 
de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:  
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.  
  
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, 
SOSTRES O CELS RASOS:  
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  
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DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:  
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  


 
  


K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS.   K219 -  DESMUNTATGES I 
ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES. 


 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la 
demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, 
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  


- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  


- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
- Càrrega de runa sobre camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.  
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Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació 
i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  
  
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:  
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de 
compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.  
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a 
l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE 
RECRESCUT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament 
per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS.    K21A -  DESMUNTATGES I 


ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents elements:  
- Arrencada de fulla i bastiment 
- Desmuntatge de persiana de llibret 
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.  
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens 
a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.  
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat d'obra de l'element que 
s'arrenca. 
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural on 
estigui situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.  
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca 
d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una 
distància >2 m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions 
atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
  
DESMUNTATGE:  
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.  
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir amb 
politges.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE PER UNITATS:  
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE SUPERFICIAL:  
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS.   K21B -  DESMUNTATGES, 


ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 







PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L'ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 
 


 


 


 Pàgina:  179 
 


 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó  
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó  
- Desmuntatge de barana metàl·lica  
- Desmuntatge de reixa i ancoratges  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.  
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les peces 
separadores.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:  
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE DE REIXA:  
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  


 
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS.   K21D - DEMOLICIONS I 


ARRENCADES D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecànics.  
S'han considerat els elements següents:  
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- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó  
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó  
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim  
- Baixant  
- Xemeneia d'obra ceràmica amb revestiment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
- Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el mateix nivell.  
Ha d'estar fora de servei.  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients.  
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa.  
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm.  
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada 
d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.  
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les 
operacions de demolició.  
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes a l'Ordre de 31 
d'octubre de 1984.  
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb 
aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.  
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.  
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats 
que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.  
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  
 


3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:  
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT.  
  
POU:  
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC XEMENEIA OBRA CERÀMICA:  
m3 volum realment enderrocat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
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(PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.  
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.  
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el 
reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas 
complementarias al citado Reglamento  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del 
terreno. Desmontes. Demoliciones  
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  


  
 


K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS.  DESMUNTATGES I  ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS 
DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, 
elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Arrencada de cisterna 
- Arrencada d'inodor 
- Arrencada de bidet 
- Arrencada de lavabo 
- Arrencada de plat de dutxa 
- Arrencada de banyera 
- Arrencada d'aigüera 
- Arrencada de safareig 
- Desmuntatge d'escalfador d'aigua  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i condicionament de 


l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en 
obra, etc.).  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
La xarxa ha d'estar fora de servei.  
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.  
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.  
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.  
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar 
durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.  
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es 
retira ha de quedar convenientment protegit.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les construccions 
pròximes.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre 
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les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.  
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  


 
  


K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS.   K221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Neteja i esbrossada del terreny  
- Excavació per a buidat de soterrani  
- Excavació per a rebaix  
- Excavació per dames  
- Excavació per mètodes arqueològics  
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Excavació per dames:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de l'amplària de les dames 
- Numeració i definició de l'ordre d'excavació 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió  
Excavació per mètodes arqueològics:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Excavació manual per nivells 
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interès apareguts  
Excavació de roca amb morter expansiu:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
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Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb 
màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió 
simple entre 5 i 25 MPa.  
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de 
resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.  
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a la 
compressió simple entre 50 i 100 MPa.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra permeten que els 
mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten 
que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.  
  
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el 
desenvolupament de treballs posteriors.  
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres 
elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la 
mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.  
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.  
  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres 
dificultats de maniobra de màquines o camions.  
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.  
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la maniobrabilitat de màquines o de 
camions sense gran dificultat.  
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Angle del talús:  ± 2°  
  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. Es realitzarà l'excavació de les dames al talús, 
d'acord amb la DT i prèvia aprovació explícita de la DF, aplicant al replanteig les següents dimensions:  
- Amplària inferior del talús. 
- Amplària superior del talús. 
- Amplària de la dama.  
Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un dels extreme del talús l'excavació alternativa de 
les dames, deixant trams de talús d'amplària igual a una dama per N unitats. 
Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció projectat, aquesta operació es repetirà N 
vegades. 
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions geomètriques dels elements estructurals 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a una instal·lació autoritzada de gestió de 
residus.  
  
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:  
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa d'actuacions arqueológiques, i els que, 
durant el procés d'excavació, determini el director de les excavacions arqueológiques.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
Cal confeccionar una memòria amb una descripció de les feines fetes amb les següents dades com a mínim:  
- Registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
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- El registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del jaciment, amb indicació de les cotes de fondària, que 
s'han d'especificar en relació a una cota zero determinada respecte el nivell del mar 


- El siglatge del material arqueològic moble. 
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels detalls significatius del jaciment 
- Anàlisi de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau  
Cal que el material arqueològic moble trobat estigui net i siglat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  


- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  


- El talús ha de ser fixat per la DF.  
  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  
  
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.  
  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill d'esllavissada. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  
  
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:  
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives especialment si es treballa a la seva base.  
  
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.  
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines 
percussores i fer els forats exclusivament per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou la tala d'arbres.  
  
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans 
de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs 
que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les 
obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva 
creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, 
entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural de cimientos DB-SE-C.  


 
  


K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS.   K222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma 
contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb 
màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  


- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  


- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del 
formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara 
roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament 
homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
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condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs 
de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.  
  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que estableixi la DF.  
No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no estan reblertes de formigó, i en condicions de 
suportar les empentes del terreny.  
  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, 
alertant de la presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans 
de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs 
que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les 
obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva 
creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, 
entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural de cimientos DB-SE-C.  
  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos 
IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera  


 
  


K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS.   K2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A 
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INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, 
s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la 


identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament 
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS.   K2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i 


emmagatzematge o eliminació  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: 
valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de 
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto.  


 
 


K4 -  ESTRUCTURES.  K4C -  APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts.  
 S'han considerat els elements següents:  
- Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu feta amb taulons i formada per solera, puntals 


i sotapont superior tornapuntat en les dues diagonals, elaborada en obra  
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló  
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs  
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal metàl·lic i tauló  
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals metàl·lics i taulons  
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta elaborat a l'obra amb fusta  
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d'escala, amb puntal metàl·lic i tauló  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
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- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Falcat i tesat dels puntals 
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en disposició de suportar els 


esforços  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a suportar, sense assentaments 
ni deformacions perjudicials les accions estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos.  
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element apuntalat.  
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió.  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit.  
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits.  
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF.  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament:  
- Moviments locals:  <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum):  <= L/1000  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació dels apuntalaments s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.  
En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió periòdica del 
mateix. 
El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ESTINTOLAMENT DE BUIT DE PAS, APUNTALAMENT DE REVOLTÓ AMB CINDRI D'1,5 M, APUNTALAMENT D'ARC:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
  
APUNTALAMENT DE BIGA, APUNTALAMENT DE LLINDA:  
m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la DT.  
  
APUNTALAMENT DE VOLTA, APUNTALAMENT DE SOSTRE, APUNTALAMENT DE LLOSA D'ESCALA:  
m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT 
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el desenvolupament del perfil necessari per 
a salvar el nervis els i elements sobresortits del pla de la volta. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  


 
 


K6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES.   K6A1 -  REIXATS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla electrosoldada.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Reixat amb malla de torsió senzilla  
- Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl·lic  
- Reixat  amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.  
- Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o de torsió, mecanismes i muntants de 


suport.  
- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb rodet.  
S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents: 
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó  
- Ancorat a l'obra  
- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Reixat:  
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- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 
- Col·locació dels elements que formen el reixat 
- Tesat del conjunt  
- Replanteig 
- Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines 
- Col·locació dels elements que formen el reixat  
Porta de fulles batents: 
- Replanteig 
- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de fàbrica 
- Muntatge de la porta 
- Falcat provisional 
- Col·locació dels mecanismes 
- Neteja i protecció  
Porta corredissa: 
- Replanteig 
- Fixació de la guia inferior 
- Fixació dels bastiments laterals 
- Muntatge de la porta 
- Col·locació dels mecanismes 
- Neteja i protecció del conjunt  
REIXAT  
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han de quedar visibles.  
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre suports: 
     - Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm 
     - Reixa amb bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm 
     - Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 5 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm  
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:  
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades. 
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.  
Distància entre els suports tensors:  30 - 48 m  
Nombre de cables tensors:  3 
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant:  7  
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:  
El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu.  
Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat.  
PORTES:  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.  
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir deformacions al conjunt del 
tancament.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.  
La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les especificacions del fabricant. A la 
porta corredissa, hi ha de quedar col·locada la columna de topall i la guia superior. Els mecanismes de lliscament han d'estar 
col·locats.  
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i silenciós.  
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al paviment.  
Franquícia de la fulla al paviment:  >= 8 mm,  <= 12 mm 
Franquícia de la fulla al bastiment:  <= 4 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell:  ± 3 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
REIXAT  
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de 
mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.  
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PORTES:  
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins que quedi ben travat. 
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REIXAT  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
PORTES:  
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca. 
- Inspecció visual de l'estat general de la tanca. 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport 


sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en 
l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referència a la malla pròpiament 
dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas d'observar deficiències, 
s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar 
control sobre el 100 % de les unitats.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  


 
  


K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS.   K71 -  MEMBRANES AMB LÀMINES 
BITUMINOSES NO PROTEGIDES 


 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials bituminosos, sense 
protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines 
bituminoses.  
S'han considerat els tipus de membranes següents:  
Membranes no protegides col·locades adherides:  
- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
- PA-3: Tres làmines LO-30-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb una capa d'oxiasfalt. 
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada 
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent 
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent 
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent  
Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora:  
- PN-1: Una làmina LBM-40 
- PN-3: Una làmina LAM-3 
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent 
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent 
- PN-8: Una làmina LBM-48  
Membranes amb autoprotecció metàl·lica, col·locades adherides:  
- MA-2: Una làmina LO-30/M-NA, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent 
- MA-3: Una làmina LO-30/M-NA o LBM-30/M-NA, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent 
- MA-4: Dues làmines de full d'alumini adherides entre elles i al suport amb màstic modificat MM-IIB  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Membranes adherides, no adherides:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts  
Reparació puntual d'impermeabilització realitzat amb làmina bituminosa:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'imprimació en el seu cas 
- Fixació de la làmina  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades previstes.  
En la membrana formada per làmines amb autoprotecció, aquestes han de quedar col·locades en la capa exterior.  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de ser estanca.  
  
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:  
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.  
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.  
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els 
elements que la traspassin. Ha de quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana.  
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts 
de dilatació de la capa de pendents.  
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.  
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser continues.  
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.  
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.  
Angles (acord aixamfranat):  
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm  
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm  
Dotació per capa:  
+---------------------------------------------------+ 


¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦ 


¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦ 


¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 


¦ Component ¦LBM-24             ¦      >= 2,2       ¦ 


¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦ 


¦           ¦LO-40,             ¦      >= 3,6       ¦ 


¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦ 


¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦ 


¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦ 


¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦ 


¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦ 


¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦ 


¦           ¦50 micres          ¦                   ¦ 


¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦ 


¦           ¦80 micres          ¦                   ¦ 


¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 


¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦ 


¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦ 


¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦ 


¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 


¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦ 


¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦ 


+---------------------------------------------------+  


Desplaçament de les làmines superposades:  
- 2 làmines:  >= 1/2 de l'amplària de la làmina 
- 3 làmines:  >= 1/3 de l'amplària de la làmina 
- 4 làmines:  >= 1/4 de l'amplària de la làmina  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 15 mm  
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MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret.  
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compresible i compatible químicament 
amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt.  
Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats segons les 
especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d'una làmina:  
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció:  


- Longitudinals:  >= 8 cm 
- Transversals:  >= 10 cm  


Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments:  ± 20 mm  
  
REPARACIÓ PUNTUAL D'IMPERMEABILITZACIÓ:  
La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la indicada a la Documentació Tècnica 
o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per membranes amb làmines tipus LBM o 
els 5°C per a la resta, i els 35°C.  
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la 
velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.  
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.  
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca.  
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.  
Característiques del suport:  
- Pendent:  


- PA-2, PA-3, PA-5:  1-10% 
- PA-6, PA-7: 1-15% 
- PA-8 PA-9:  0-15% 
- PN-1 PN-3, PN-6:  1-5% 
- PN-7 PN-8:  0-5% 
- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6:  >= 1% 
- MA-2:  >= 10% 
- MA-3:  >= 5% 
- MA-4:  5-15% 
- GF-1:  >= 20% 
- GF-2:  >= 15%  


- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Rugositats:  <= 1 mm  
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa  
- Humitat:  <= 5%  
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:  
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament compatibles  
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:  
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques de poliestirè ni amb 


acabats a base de betum asfàltic 
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana  
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui capaç de proporcionar 
la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha 
de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin 
compatibles entre elles.  
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb 
paraments, etc.).  
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s'han de protegir, també, 
del sol.  
  
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:  
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- LBM:  Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor 
- LAM -3:  Amb adhesiu  
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop estovat el betum pròpi 
en aplicar calor.  
  
MEMBRANA ADHERIDA:  
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.  
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in situ amb màstic modificat de 
base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt.  
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els acabaments i acords amb 
punts singulars.  
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
  
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:  
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest 
abans que no es refredi.  
La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred. En aquest cas cal aplicar escalfor a mida que es desenrotlla.  
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.  
  
REPARACIÓ PUNTUAL D'IMPERMEABILITZACIÓ:  
Cal assegurar-se de la compatibilitat de la làmina amb la resta de components de la impermeabilització.  
Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de l'element a reparar amb la temperatura d'aplicació de la làmina, amb la 
temperatura d'aplicació de l'oxiasfalt o amb l'adhesiu de base quitrà, segons quin sigui el sistema de col·locació.  
L'operació de reparació s'ha de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la resta de components de la 
impermeabilització.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que 
conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos modificados.  
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para la 
impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Neteja i repàs del suport.  
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements 


singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  


 
  


K8 -  REVESTIMENTS.  K811 -  ARREBOSSATS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments 
horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arrebossat esquerdejat  
- Arrebossat a bona vista  
- Arrebossat reglejat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Arrebossat esquerdejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter  
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final  
  
ARREBOSSAT:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
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.  
Gruix de la capa:  
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  
Arrebossat reglejat:  
- Distància entre mestres:  <= 150 cm  
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  
- 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  


Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h 
o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts 
afectades.  
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'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
  
ARREBOSSAT:  
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.  
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Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.  
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants 
d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.  
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona 
esquitxada sobre l'anterior.  
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARREBOSSAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Control d'execució de les mestres  
- Acabat de la superfície  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  


 
  


K8 -  REVESTIMENTS.    K812 -  ENGUIXATS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enguixats aplicats en paraments interiors.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no  
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no  
- Formació d'aresta o de racó  
- Execució de reglada de sòcol  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enguixat a bona vista:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final  
Enguixat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
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- Repassos i neteja final  
Formació d'aresta o de racó:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta o del racó 
- Acabat de la superfície  
Execució de la reglada de sòcol:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució dels tocs 
- Aplicació del guix 
- Acabat de la superfície  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi ha d'haver pols, fissures, 
forats o d'altres defectes.  
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada.  
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments.  
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments.  
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos paraments.  
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm  
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):  
- Enguixat a bona vista:  >= 50 
- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55  
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:  
- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm  
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:  
+-----------------------------------------------------------------------+ 


¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦ 


¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦ 


¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦ 


¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 


¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 


¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 


¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 


¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦ 


¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 


¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦ 


¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 


¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 


¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 


¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 


¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 


¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 


¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 


¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 


¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 


¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 


¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 


¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 


+-----------------------------------------------------------------------+  


En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides als paraments que els 
formen.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres plantes amb sostre al 
damunt, com a mínim.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben horitzontals, segons els casos, als 
paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats i als sòcols.  
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix.  
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que s'utilitzi ha de tenir les mateixes 
característiques que la dels paraments.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  







PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L'ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 
 


 


 


 Pàgina:  198 
 


No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
  
ACABAT 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 la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb aquesta finalitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENGUIXAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.  
  
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin part, d'acord amb els 
criteris següents:  
- Llargàries <= 1 m:  No es dedueixen 
- Llargàries > 1 m:  Es dedueix el 100%  
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat  
- Aplicació del revestiment  
- Acabat de la superfície  
- Formació d'arestes i reglades de sòcol  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Repassos i neteja final  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  


 
  


K8 -  REVESTIMENTS.   k89 -  PINTATS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades 
en obra.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
- Superfícies de ciment, formigó o guix  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
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- Elements de calefacció 
- Tubs  
- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de 


protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.  
  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per 
a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que 
tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.  
  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot 
seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:  
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les 


normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  
  
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en 
pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
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PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
  
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions 
corresponents als envidraments segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:  
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  
  
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Acero DB-SE-A.  
  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  


 
 


KA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES.  KAY -  COL·LOCACIÓ DE TANCAMENTS I DIVISIORIES 
PRACTICABLES 


 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de bastiments sense incloure el subministrament dels mateixos.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Anivellat i aplomat 
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- Fixació del bastiment 
- Protecció i neteja  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  
Si el bastiment és per a porta i els muntants no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest mitjançant fixacions 
mecàniques.  
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm  
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm  
Nombre d'ancoratges en el cabiró superior:  >= 2  
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament.  
La col·locació del bastiment ha de possibilitar la del tapajunts.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés 
constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar 
els forats amb materials adequats (massilles, tacs, etc.).  
El bastiment es col·loca durant el procés de formació de la paret i s'ha de travar a ella a mesura que aquesta es puja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
La unitat d'obra no inclou el subministrament del bastiment.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  


 
   


KE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA.    KE42 -  CONDUCTES 
CIRCULARS METÀL·LICS 


 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductes muntats superficialment.  
S'han considerat els materials següents:  
- Alumini rígid 
- Acer inoxidable 
- Alumini flexible 
- Planxa d'acer galvanitzat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial 
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els conductes horitzontals han de passar a prop 
del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%.  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser 
travessats per aquestes.  
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal 
manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el  seu 
propi pes. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i 
la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.  
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports 
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.  
Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i 
els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats.  







PROJECTE DE LOCAL PER A JOVES A L'ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 
 


 


 


 Pàgina:  202 
 


A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un conducte 
d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l'aire.  
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran 
que el diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs 
ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible.  
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical.  
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons.  
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir  
Distància màxima permesa entre suports verticals:  
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m 
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm  
Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància entre suports en els trams horitzontals 
ha de ser <=3,5m i en trams verticals <=8m. 
Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=1,5m i en los trams verticals <= 
3m  
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la norma UNE-ENV 12097 per a 
permetre les operacions de neteja i desinfecció.  
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció desmuntable de conducte per a 
permetre les operacions de manteniment.  
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de conductes i els aparells situats als 
mateixos.  
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que el diàmetre nominal. La 
longitud màxima permesa és d'1,2 m.  
  
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA  
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures d'extracció o ramals corresponents. 
Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al registre i neteja en la coronació i en 
l'arrencada. 
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d'estar aïllats tèrmicament per tal d'evitar 
condensacions. 
El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions de resistència al foc de 
l'apartat 3 de la secció SI1 del CTE. 
Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat.  
La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla anti-ocells o element similar. 
Ha d'estar separada:  
- De qualsevol element d'entrada de ventilació:  d >= 3 m 
- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els 
radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.  
  
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA  
S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició horitzontal de tal forma que s'executin 
els necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s'ha 
d'omplir amb aïllant tèrmic. 
S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts. 
Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar l'entrada de runa o d'altres 
objectes fins que es col·loquin els elements de protecció corresponents.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Salubridad DB-HS.  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
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Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular. 
Dimensiones.  
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:  


- Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent 
- Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes 
- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103  


- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions   
- Comprovació de l'estanquitat en conductes  
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.  
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors  
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  
- Proves de recepció de xarxes de conductes:  


- Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el muntatge de la xarxa i de la 
unitat de tractament d'aire, però abans de connectar les unitats terminals. 


- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament d'obres de manyeria i de 
falsos sostres, s'han de realitzar proves de resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei 
requerit, d'acord amb el projecte. 


- Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i quedar segellades.  
  


CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. El nivell sonor dels difusors 
i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant englobar les diferents zones.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de 
substituir el material afectat.  


 
   


KM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT.    KM31 -  EXTINTORS 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 


Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 


S'han considerat els tipus de col·locació següents: 


- Amb armari muntat superficialment 


 - Amb suport a la paret 


 - Sobre rodes 


 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


Col·locat dins d'armari i muntat superficialment: 


- Fixació de l'armari al parament. 


 - Co.locació de l'extintor dins de l'armari. 


 Col·locat amb suport a la paret: 


- Col·locació del suport al parament. 


- Col·locació de l'extintor al suport. 


Col·locat sobre rodes: 


- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes 


 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 


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 
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- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 


 COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 


El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 


COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT: 


L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment. 


COL·LOCAT SOBRE RODES: 


L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mò bil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport 


sense perill de despendre's. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 


Incendios. 


Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control 


per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 


CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes 
de protecció  contra incendis. 
- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils 
- Control de la correcta situació  dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 
     - Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
     - Accessibilitat i situació propera a una sortida 
     - Situació a les zones amb més risc d’incendis 
     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
     - Senyalització dels extintors 


CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 


CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 


S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de  procurar mostrejar les diferents 


zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de 


màquines, locals d’emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  


INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de 
substituir el material afectat. 


 
   


KP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ.   KP73 -  ELEMENTS 
DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 


 


 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Connectors per a instal·lacions de comunicacions, col·locats. 
S'han contemplat els tipus de connectors següents: 
- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl· lics, amb o sense pantalla 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus MTRJ 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus LC 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Preparació de l'extrem del cable 
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- Execució de la connexió 
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 


CONDICIONS GENERALS: 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre sí. 
Les connexions han d'estar fetes. 
No s'han de transmetre esforços entre la connexió  i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d'anar folgat a dintre de la 
caixa de mecanismes. 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Posició:  ± 20 mm 


- Aplomat:  ± 2% 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també  han de ser del tipus apantallat, amb pantalla de 360º 
al voltant del connector. 
L'apantallament de la instal·lació  no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la 
pantalla del propi connector. 
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA: 
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió  entre la fibra i el connector. 
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal ò ptic per radis de curvatura excessivament petits en el 
traçat del cable de fibra òptica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat. 
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 


Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 


La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
S'ha de comprovar que les característiques tè cniques dels elements corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat el connector, es procedirà  a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants com ara embalatges, retalls de 
cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


NORMATIVA GENERAL: 


* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 


* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 


* EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office areas. 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 


* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 7: 


Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con características de acoplamiento 


comunes, con garantía de calidad. 


* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores de 8 vías, 


blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en 


noviembre de 2002) 


* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para conectores de 8 vías, 


blindados, libres y fijos para la transmisión de datos con frecuencia de hasta 600 MHz (Categoría 7, Blindados). (Ratificada por 


AENOR en noviembre de 2002) 
 
  


KY01 -  REGATES 
 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment amb morter o guix.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig i marcat de les regates 
- Obertura de les regates 
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- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates 
- Tapat posterior amb morter o guix  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Ha de ser recta.  
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.  
Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de quedar afectats en la seva 
continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de la regata.  
Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura.  
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.  
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 del DB-SE-F.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les peces.  
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.  
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal·lació introduïda.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  


 
  
 


 












Amidament de perfils


Acer:  S275


Perfil
Longitud


(m)


Pes


(kg)


HE 120 B 6.01 175.10


Total


Resum Acer


Quadre de pilars


Long. total


(m)


Pes+10%


(kg)


B 500 S, Ys=1.15 1119.5 273


856.6 1487 1760


Total


QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES (EHE-08)


TIPUS D'ESTRUCTURA (Art. 5) Edificis d'habitatges o oficines i estructures d'enginyeria civil de repercusió econòmica baixa o mitjana.


VIDA ÚTIL (Art. 5) 50 anys


CONTROL D'EXECUCIÓ (Art. 92.3) Normal


CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ


ELEMENT ESTRUCTURAL DESIGNACIÓ


FORMIGÓ


DOCILITAT
NIVELL DE


(Art. 86.5) 


RECOBRIMENT


(Art. 37.2.4)


COEF. SEGURETAT (Art. 15.3)


Persistent Accidental


FONAMENTS (1) 1,50 1,30


(Art. 31.5)


30mmEstadístic


PILARS 1,50 1,30Tova (6-9cm) 30mmEstadístic


CONTROL


SOSTRES 1,50 1,30HA-25/B/20/IIa 30mmEstadísticTova (6-9cm)


(1):  Per elements formigonats contra el terreny, el recobriment nominal és de 80mm (Art. 37.2.4)


CARACTERÍSTIQUES DE L'ACER


ELEMENT ESTRUCTURAL COEF. SEGURETAT (Art. 15.3)


Persistent Accidental


TOTA L'OBRA 1,15 1,00B 500 S Sense marcat CE


Acers per a armadures passives (Art. 32)


Barres i rotlles d'acer corrugat Filferros corrugats i llisos


Sense marcat CE


Quan la conformitat de l'acer disposi de marcat CE, es comprovarà, mitjançant verificació documental, que els valors declarats permeten deduir el compliment


de les especificacions contemplades al projecte i a l'Art. 32 de la Instrucció.


CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'OBRA


DISPOSICIÓ DE SEPARADORS


Elements superficials horitzontals 


(Art. 37.2.5 i Art. 69.8.2)


ELEMENT


Murs


Emparrillat inferior


Emparrillat superior


Cada emparrillat


Separació emparrillats 100 cm


Bigues (1) 100 cm


Pilars (1)


(1): Es disposaran, al menys, tres plans de sepradors per vano, en el cas de bigues, i per tram, en el cas de pilars, acoplats als estreps.


DISTÀNCIA MÀXIMA


B 500 T


(lloses, sostres, sabates i lloses de cimentació, etc.) 


HA-25/B/20/IIa


Tova (6-9cm)HA-25/B/20/IIa


COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT (ACCIONS)


PERMANENTS


PERMANENTS NO CONSTANTS


VARIABLES


1,00


Favorable Desfavorable


(Art. 12.1.a)


1,35


1,00 1,50


0,00 1,50


TOTA L'OBRA


- Acer: B 500-S,  control normal (acer corrugat)


- Formigó: HA-25/B/20/IIa,  control normal 


- Acer en perfils:  S-275


- NOTES:


- ALS NUSOS (ZONES D'INTERSECCIÓ DE BIGUES I PILARS) NO ES PODRAN


OMETRE ELS ESTREPS DELS PILARS, AMB LES SEPARACIONS QUE


CORRESPONGUI.


- VEURE ALS PLÀNOLS DE REPLANTEIG, LES ARESTES O CARES FIXES DELS


PILARS.


- LA LONGITUD DE L'ARMADURA DELS PILARS ES DETERMINARÀ D'ACORD AMB


LES ALÇADES ESPECIFICADES ALS PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I AMB LA D.F.


- EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL RAM DE PALETA ES FARÀ TENINT EN COMPTE


LES DEFORMACIONS PRÒPIES DE L'ESTRUCTURA. NO S'ADMETRÀ QUE LES


PARETS ENTRIN EN CONTACTE AMB EL SOSTRE DE LA PLANTA ON ES TROBEN.


- ELS PILARS METÀL·LICS S'HAURAN DE PROTEGIR AL FOC AMB PINTURA


INTUMESCENT, PER DOTAR-LOS DE LA RESISTÈNCIA AL FOC INDICADA ALS


PLÀNOLS DELS SOSTRES.


 ESQUEMA RECOBRIMENTS EN PILARS
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Taula corresponent a formigó HA-25 i acer B-500-S; coeficient m= 1,5 (EHE-08, art. 69.5.1.2)


Les armadures comprimides tenen la mateixa longitud de cavalcament i d'ancoratge (EHE-08, taula 69.5.1.2)


Pos. 2 (Adherència deficient)
cm 50


(armats sup. de bigues)


Pos. 1 (Adherència bona)


Taula de longituds cavalcament


(armats inf. de bigues, i pilars)


Pos. 1 (Adherència bona)


(armats sup. de bigues)


(armats inf. de bigues, i pilars)


Pos. 2 (Adherència deficient)
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Taula corresponent a formigó HA-25 i acer B-500-S; coeficient m= 1,5 (EHE-08, art. 69.5.1.2)


LONGITUTS D'ANCORATGE I CAVALCAMENT (HA-25)
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SOSTRE PLANTA BAIXA (+2,75m i +3,04m)


FONAMENTS


SOSTRE PLANTA PRIMERA (+6,00m)


P1=P2=P3=P4


P5=P6=P7=P8


P9=P10=P11=P12


P13=P16=P17


P14 P20=P26 P21=P22


P24=P25


P23=P27=P28


P29=P30


P32


HEB 120


HEB 120


DESIGNACIÓ:  S 275


Tensió en límit elàstic (CTE-DB-A.4.2):    fy    265 N/mm2


Coeficient de minoració de l'acer:


(CTE DB-A.2.3.3 i 4.5): 2 = 1,25


Coeficient de seguretat accions (CTE DB-AE, taula 4.1):


        Permanents        1,35 


        Variables            1,50 


Tensió en límit elàstic de la soldadura (CTE DB-A, taula 8.1):


fy  265 N/mm²


CARACTERÍSTIQUES DE L'ACER LAMINAT


g = gola de soldadura


g


Les soldadures seguiran els procediments 8.6, 10.7, 10.8.4, del CTE DB-A.


SOLDADURES


γ M


P15


24


2
4


3


Interval
(cm)


Nº
Separació


(cm)


210 a 375 16 10


60 a 210 10 15


0 a 60 10 6


Arrencada 3 -


30


3
0


SOSTRE BADALOT ASCENSOR (+6,60m)


175.10


P31


24


1
9


3


Interval
(cm)


Nº
Separació


(cm)


195 a 267 7 10


60 a 195 9 15


0 a 60 10 6


24
1


9


3


Interval
(cm)


Nº
Separació


(cm)


260 a 334 7 10


60 a 260 14 15


0 a 60 10 6


Arrencada 3 -


30


2
5


30


2
5


24


1
9


3


Interval
(cm)


Nº
Separació


(cm)


0 a 55 8 6


30


2
5


c
  
A


ju
n
ta


m
e
n
t 
d
e
 V


il
a
fr


a
n
c
a
 d


e
l 
P


e
n
e
d
è
s


DINA4


Àrea d'Acció Territorial
Departament d'Obres i Projectes


0


Escala: 1/50 Data:L'ARQUITECTE MNPAL.V. i P. L'ALCALDE,
Fitxer .dgn/.dwg:Local Joves/Plànols Muntats


G: SOiP/Proj/2016 Mercat Pelegrina


Febrer 2017 Plànol Núm.


PROJECTE LOCAL PER A JOVES  ( ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA )


E 6
QUADRE DE PILARS


0.5m 1m 2.5m





				2017-03-31T13:52:48+0200

		CPISR-1 PERE REGULL RIBA





				2017-03-31T15:21:38+0200

		CPISR-1 C FRANCESC XAVIER BALLESTER GOU












45


1
8


38


1
1


2
7


45


2
2


38


1
5


3
1


45


2
2


38


1
5


3
1


45


2
2


38


1
5


3
1


45


2
2


38


1
5


3
1


1.733 3.2 4.86 4.86 3.71


45x18 45x22 45x22 45x22 45x22


B2 P1 P2 P3 P4 P5


158 15 8015


c/13


130 80 15


c/12


9115 274 91 15 9115 365 15 32615 30


(190)


(195)


(350)


15


(360)


(520)


17


(520)


17


(520)


17


(520)


17


(395)


(395)


(190)


67


(215)


108


(200)


108 1
1


(105)


(205)


98


(195)


57


(390)


38 (390)


44


40


2
4


33


1
7


4.71


40x24


P26 P20


42125 25


(491)


(491)


B65 B64


15


1
8


8


1
1


1.41


15x18


B62 B61


11115 15


(151)


(151)


55


1
8


2
2


48


1
5


3
1


55


1
8


2
2


48


1
5


3
1


55


1
8


2
2


48


1
5


3
1


55


1
8


2
2


48


1
5


3
1


0.35 1.26 1.919 0.325 1.26 2.413


3.442 3.529 2.632 3.998


55x22 55x22 55x22 55x22


B44 P16 B66 B63 P11 P6 B60 B59 P1


30230 12.5 24812.5 80 12.5 23812.5 12.5 28212.5 80 25


(370)


(370)


(385)


16


(385)


16


(295)


16


(295)


16


(425)


(425)


(190)


77


(150)


79


(175)


79 1
1


(110)


(275)


16
(190)


32


(230)


85


45


2
2


38


1
5


3
1


1.15


45x22


B48 B47


c/8


5x(


4030 45


(134)


(141)


1
1


1
1


(131)


45


2
2


38


1
5


3
1


1.15


45x22


B50 B49


c/13


115


(131)


(131)


1
1


(100)


40


2
2


33


1
5


40


2
2


33


1
5


3.442 3.728


40x22 40x22


B45 P17 P12


28745 12.5 32812.5 25


(370)


(370)


(400)


(400)


(175)


88


1
1


(110)


45


2
4


38


1
7


3
3


45


2
4


38


1
7


3
3


2.85 1.86


45x24 45x24


P29 B68 P23


8025 165 15 14615 25


(310)


(315)


(215)


(230)


1
3


(115) 1
3


(90)


(170)


100


30


2
4


23


1
7


3


30x24


B11 B10


24030 30


(320)


(331)


40


2
4


33


1
7


40


2
4


33


1
7


2.2 0.65


2.85 1.86
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Resum Acer


Plànol de pòrtics


Long. total


(m)


Pes+10%


(kg)


B 500 S, Ys=1.15 1664.8 723


289.8 197


730.4 713


231.2 401 2034


Total


PÒRTIC 14


PÒRTIC 15 PÒRTIC 16, 17


PÒRTIC 18


PÒRTIC 19 PÒRTIC 20 PÒRTIC 21 PÒRTIC 22


PÒRTIC 23


PÒRTIC 24 PÒRTIC 25 PÒRTIC 26 PÒRTIC 27
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1
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CARACTERÍSTIQUES DE L'ACER


ELEMENT ESTRUCTURAL COEF. SEGURETAT (Art. 15.3)


Persistent Accidental


TOTA L'OBRA 1,15 1,00B 500 S Sense marcat CE


Acers per a armadures passives (Art. 32)


Barres i rotlles d'acer corrugat Filferros corrugats i llisos


Sense marcat CE


Quan la conformitat de l'acer disposi de marcat CE, es comprovarà, mitjançant verificació documental, que els valors declarats permeten deduir el compliment


de les especificacions contemplades al projecte i a l'Art. 32 de la Instrucció.


B 500 T


COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT (ACCIONS)


TOTA L'OBRA


PERMANENTS


PERMANENTS NO CONSTANTS


VARIABLE


1,00


Favorable Desfavorable


(Art. 12.1.a)


1,35


1,00 1,50


0,00 1,50


CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ


ELEMENT ESTRUCTURAL DESIGNACIÓ


FORMIGÓ


DOCILITAT
NIVELL DE


(Art. 86.5) 


RECOBRIMENT


(Art. 37.2.4)


COEF. SEGURETAT (Art. 15.3)


Persistent Accidental


FONAMENTS (1) 1,50 1,30


(Art. 31.5)


30mmEstadístic


PILARS 1,50 1,30Tova (6-9cm) 30mmEstadístic


CONTROL


SOSTRES 1,50 1,30HA-25/B/20/IIa 30mmEstadísticTova (6-9cm)


(1):  Per elements formigonats contra el terreny, el recobriment nominal és de 80mm (Art. 37.2.4)


HA-25/B/20/IIa


Tova (6-9cm)HA-25/B/20/IIa


Resum Acer


Sostre PBaixa +2,75m


Armadura longitudinal inferior (REFORÇOS)


Long. total


(m)


Pes+10%


(kg)


B 500 S, Ys=1.15 2.3 1


24.6 11


58.3 40 52


Total


Resum Acer


Sostre PBaixa +2,75m


Armadura transversal inferior (REFORÇOS)


Long. total


(m)


Pes+10%


(kg)


B 500 S, Ys=1.15 4.8 2


98.3 67


45.5 44


14.0 24 137


Total
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Nova paret


tancament


PE19 PE20PE18


Nou matxó


Nou matxó
Nou matxó Nou matxó


Nou matxó


PE2 PE1
P25


P15


P10


P5


Nou matxó


Paret


existent


B4


B11


B5 B10


B6


(52) (148)


(46) (104)


(445)


(60) (123) (107)


(170)


(65)


Mf = 1299 Mf = 1918


V=1331 V=2616 V=2616 V=1931


L = 2.60 (8)


L = 4.05 


plànol fonaments


detall 1


DETALL SOSTRE SANITARI


Bigueta autoportant


5


negatiu segons planta


o bé maó calat, b= 30cm


20


primer revoltó tipus safata


Paret de bloc de formigó massissada


25
cèrcol C1


20x30cm


Riostra segons


cèrcol C1


25


20
estrep


13


19


10


detall 2


DETALL SOSTRE SANITARI


cèrcol C2


primer revoltó tipus safata


5


20 2525


15


cèrcol C2


estrep


9


19


detall 3


25


DETALL SOSTRE SANITARI


25


30


cèrcol C3


5


20


30x30cm


cèrcol C3


23


estrep


19


Bigueta autoportant


negatiu segons planta
15x25cm


55


o bé maó calat, b= 30cm


Paret de bloc de formigó massissada


plànol fonaments


Riostra segons


plànol fonaments


Riostra segons


o bé maó calat, b= 30cm


Paret de bloc de formigó massissada


QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES (EHE-08)


TIPUS D'ESTRUCTURA (Art. 5) Edificis d'habitatges o oficines i estructures d'enginyeria civil de repercusió econòmica baixa o mitjana.


VIDA ÚTIL (Art. 5) 50 anys


CONTROL D'EXECUCIÓ (Art. 92.3) Normal


CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ


ELEMENT ESTRUCTURAL DESIGNACIÓ


FORMIGÓ


DOCILITAT
NIVELL DE


(Art. 86.5) 


RECOBRIMENT


(Art. 37.2.4)


COEF. SEGURETAT (Art. 15.3)


Persistent Accidental


FONAMENTS (1) 1,50 1,30


(Art. 31.5)


30mmEstadístic


PILARS 1,50 1,30Tova (6-9cm) 30mmEstadístic


CONTROL


SOSTRES 1,50 1,30HA-25/B/20/IIa 30mmEstadísticTova (6-9cm)


(1):  Per elements formigonats contra el terreny, el recobriment nominal és de 80mm (Art. 37.2.4)


CARACTERÍSTIQUES DE L'ACER


ELEMENT ESTRUCTURAL COEF. SEGURETAT (Art. 15.3)


Persistent Accidental


TOTA L'OBRA 1,15 1,00B 500 S Sense marcat CE


Acers per a armadures passives (Art. 32)


Barres i rotlles d'acer corrugat Filferros corrugats i llisos


Sense marcat CE


Quan la conformitat de l'acer disposi de marcat CE, es comprovarà, mitjançant verificació documental, que els valors declarats permeten deduir el compliment


de les especificacions contemplades al projecte i a l'Art. 32 de la Instrucció.


CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'OBRA


DISPOSICIÓ DE SEPARADORS


Elements superficials horitzontals 


(Art. 37.2.5 i Art. 69.8.2)


ELEMENT


Murs


Emparrillat inferior


Emparrillat superior


Cada emparrillat


Separació emparrillats 100 cm


Bigues (1) 100 cm


Pilars (1)


(1): Es disposaran, al menys, tres plans de sepradors per vano, en el cas de bigues, i per tram, en el cas de pilars, acoplats als estreps.


DISTÀNCIA MÀXIMA


B 500 T


(lloses, sostres, sabates i lloses de cimentació, etc.) 


HA-25/B/20/IIa


Tova (6-9cm)HA-25/B/20/IIa


ALTRES CÀRREGUES CONSIDERADES EN EL CÀLCUL (kN/m2)


D
B


 S
E


-A
E


: 
A


C
C


IO
N


S


C


IVGrau d'aspror: (Art. 3.3.3)


ZONA EÒLICA (Annexe D)


VENT


TÈRMICA


En edificis habituals, amb elements estructurals de formigó o acer, es pot prescindir de l'acció tèrmica si es disposen


juntes de dilatació, sempre sobre rasant, de forma que no existeixin elements continus de més de 40m de longitut.


PES PROPI SOSTRE:


TOTAL:


CÀRREGUES CONSIDERADES EN EL CÀLCUL (kN/m2)


2,90


CANTELL=25cm


7,40 kN/m2


- - -


SOBRECÀRREGA D'ÚS:


PES PROPI PAVIMENT:


PES PROPI D'ENVANS:


1,00


3,00


0,50


SOSTRE UNIDIRECCIONAL (20+5cm) AMB BIGUETES AUTOPORTANTS


CANTELL TOTAL:


RECOBRIMENT ARMADURES:


CAPA DE COMPRESSIÓ:


INTEREIX:


XARXAT:


25 cm


3,0 cm


60 cm


5 cm


RESISTÈNCIA AL FOC: R 90


REVOLTÓ: CERÀMIC


-NOTES:


-Els esforços indicats als sostres entan en Kpxm (moment flector) i Kp (tallant),


corresponen a 1m d'amplada de sostre i estan majorats.


-Massissat del cap de les biguetes:  10cm.


-Distància mínima entre la cara superior de la semibigueta i el revoltó ceràmic:  3cm.


-Caldrà garantir que els connectors dels extrems de les biguetes, no es poden moure


durant el formigonat del sostre.


-Els perfils metàl·lics s'hauran de pintar amb pintura intumescent per dotar-los de la


resistència al foc requerida a l'estructura (R90).


Nova paret de càrrega de maó calat, o bloc de formigó


- - -


Paret de tancament o paret de càrrega existent, b= 15cm


60


11


5


11


20
25


L = 4.15 


L = 4.15 


L = 4.20 


L = 4.20 


L = 4.25 


L = 4.30 


L = 4.30 


L = 4.35 


C1


C1


C2


C3 C3


C3


C3


7060


14


49


12


42


50


35


14


43


30


12


18311880


25


132


20


84


16


56


57


40


16


131


94


84


60


2520


Taula corresponent a formigó HA-25 i acer B-500-S; coeficient m= 1,5 (EHE-08, art. 69.5.1.2)


Les armadures comprimides tenen la mateixa longitud de cavalcament i d'ancoratge (EHE-08, taula 69.5.1.2)


Pos. 2 (Adherència deficient)
cm 50


(armats sup. de bigues)


Pos. 1 (Adherència bona)


Taula de longituds cavalcament


(armats inf. de bigues, i pilars)


Pos. 1 (Adherència bona)


(armats sup. de bigues)


(armats inf. de bigues, i pilars)


Pos. 2 (Adherència deficient)


Taula de longituds d'ancoratge


cm


10


35


cm


cm


35


25


10


Taula corresponent a formigó HA-25 i acer B-500-S; coeficient m= 1,5 (EHE-08, art. 69.5.1.2)


LONGITUTS D'ANCORATGE I CAVALCAMENT (HA-25)


detall 3


detall 1


detall 1


detall 2


C1


C2 C1


- Resistència de les peces:   f  = 10 N/mm2


- Paret de fàbrica:  Maó calat 


- Categoria de les peces:    II


- Resistència del morter:   f   = 7,5 N/mm2


- Categoria d'execució:    C


- Coeficient parcial de seguretat (DB SE-F, taula 4.8):   γ M = 3,0


- Resistència característica a la compressió:  f  = 4 N/mm2k


b


m


CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA DE FÀBRICA
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AULA TALLER P. B. ( CUINA )


2/40/30


2/40/30


2/40/30


2/40/30


16 A II


16 A II


16 A II


10 A II


6 A II


ENDOLLS 12X2.5+2.5


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


2X6+6


2X6+6


ENDOLLS 2


ENDOLLS 3


LLUMS


EMERGÈNCIA


CUINA 1


CUINA 2


25 A II


25 A II


25 A II


25 A II


10 A II
LLUMS EMERGÈNCIA


LLUMS W C


ENDOLLS


ENDOLLS SECAMANS


10 A II


16 A II


16 A II


2/40/30


2/40/30


BUC 1 P. B.


BUC 2 P. B.


BUC 3 P. B.


SALA REUNIONS P. B.


2/40/30


2/40/30


20 A II


16 A II


16 A II


10 A II


6 A II


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


ENDOLLS 1


ENDOLLS 2


LLUMS


EMERGÈNCIA


EMERGÈNCIA


LLUMS


ENDOLLS2X2.5+2.5


2X1.5+1.5


2X1.5+1.5
6 A II


10 A II


16 A II2/40/30


2/40/30


20 A II


20 A II


2/40/30


2/40/30


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


16 A II


16 A II


10 A II


6 A II


2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


ENDOLLS 1


ENDOLLS 2


LLUMS


EMERGÈNCIA


20 A II


2/40/30


2/40/30


16 A II


16 A II


10 A II


6 A II
2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5 ENDOLLS 1


ENDOLLS 2


LLUMS


EMERGÈNCIA


AULA FORMACIÓ P. P.


AULA TIC P. P.


AULA IOGA P. P.


SALA REUNIONS P.P.


SALA NOVA P. P.


LAVABOS P. P.


20 A II


2/40/30


2/40/30


10 A II


6 A II


16 A II


16 A II


LLUMS


EMERGÈNCIA


ENDOLLS 1


ENDOLLS 2


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


10 A II


6 A II


16 A II


16 A II


16 A II


16 A II


LLUMS


EMERGÈNCIA


ENDOLLS 1


ENDOLLS 2


ENDOLLS 3


ENDOLLS 42X2.5+2.5


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


25 A II


20 A II


20 A II


20 A IV


2/40/30


2/40/30


2/40/30


2/40/30


2/40/30


2/40/30


2/40/30


2/40/30


2/40/30


16 A II


16 A II


6 A II


10 A II


ENDOLLS 1


ENDOLLS 2


EMERGÈNCIA


LLUMS2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


16 A II


6 A II


10 A II
LLUMS


EMERGÈNCIA


ENDOLLS2X2.5+2.5


2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


16 A II


16 A II


6 A II


10 A II
2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


LLUMS


EMERGÈNCIA


ENDOLLS 1


ENDOLLS 2


2/40/30


2/40/30


6 A II


10 A II


16 A II


16 A II


LLUMS


EMERGÈNCIA


ENDOLLS 1


ENDOLLS 2


2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


125 A IV


125 A IV


30 A IV


50 A IV


16 A II


16 A II


16 A II


16 A II


CLIMA 2


CLIMA 3


CLIMA 4


ASCENSOR


RAC INFORMÀTICA P. B.


ENDOLLS


16 A II2/40/30 ( S )


ASCENSOR


LLUMS


EMERGÈNCIA


2/40/30


2/40/30


2/40/30


16 A II


16 A II


6 A II


10 A II


20 A IV


EMERGÈNCIA


LLUMS


BASE


BASE


BASE 32 A.


PATI


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


2X2.5+2.5


32 A IV


2/40/30


2/40/30


2/40/30


2/40/30


2/40/30


2/40/30


4/40/30


2/40/30


10 A II


10 A II


10 A II


6 A II


LLUMS


LLUMS


LLUMS


EMERGÈNCIA


10 A II


6 A II


LLUMS W.C.


EMERGÈNCIA W.C.


16 A II


16 A II


16 A II


16 A II


16 A II


16 A II


BASE


BASE


BASE


BASE


BASE


BASE2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


POSIBLE AULA NOVA


2/40/30


10 A II


10 A II


10 A II


6 A II


LLUMS  P. B.


EMERGÈNCIA


LLUMS  P. B.


LLUMS  ESCALA


2/40/30


EMERGÈNCIA P. P.


LLUMS  P. P.


LLUMS  P. P.


LLUMS  P. P.
10 A II


10 A II


10 A II


6 A II


ENDOLLS LLOC DE TREBALL


ENDOLLS LLOC DE TREBALL


ENDOLLS VESTÍBUL


2/40/30


2/40/30


4/40/30


16 A II


16 A II


16 A II


10 A II


6 A II


16 A II


16 A II


16 A II


LLUMS  LAVABOS


EMERGÈNCIA LAVABOS


SECAMANS  LAVABOS


SECAMANS  LAVABOS


SECAMANS  LAVABOS


2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


2X1.5+1.5


2X1.5+1.5


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


25 A II


32 A IV


32 A II


25 A II


25 A II


25 A IV


32 A IV


SALA CREACIÓ
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0.15
ESQUEMA UNIFILAR


0.6m 1.2m 3m


32 A IV


4X70+35


2X6+6


2X6+6


2X6+6


40 A IV
4X10+10


2X6+6


4X6+6


4X10+10


2X6+6


2X6+6


4X6+6


32 A IV


INTERCANVIADOR
16 A II


2/40/300
2X2.5+2.5


2X6+6


4X6+6


2X6+6


2X6+6


4X6+6


25 A IV


20 A II


40 A IV


2X10+10


16 A II
2/40/300


2X2.5+2.5


16 A II
2/40/300


2X2.5+2.5


SALA CLIMATITZADORS


70 A IV


CLIMA 1
4/100/300


4/40/300


4/63/300


4/63/300 63 A IV


PUMY-P 1050 


PUMY-P 140 


SPEZ - 400 YKA


SPEZ - 500 YKA


30 A IV


2/40/30


2/40/30


20 A IV


2/40/30


4/40/30


2/40/30


16 A II


16 A II


16 A II


16 A II


16 A II


BASE


BASE


BASE


BASE


BASE


BASE2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


2/40/30
16 A II


16 A II


BASE


BASE2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


30 A IV


4X16+16 4X16+16


Q. CONMUTACIÓ AUTOMÀTICA


25 A IV


2/40/30


4/40/300


25 A IV


10 A II


6 A II


20 A IV


ENDOLLS VESTÍBUL
16 A II


2X2.5+2.5


2/40/30


2/40/30


2/40/30


16 A II
SPLITS PB2X2.5+2.5


16 A II
SPLITS PP2X2.5+2.5


16 A II


16 A II


16 A II


ALARMA INCENDIS


CÀMERES


ALARMA ROBATORI


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


2X2.5+2.5


160 A IV


4X10+10


2X6+6


4X10+10


4X16+16
SUBMINISTRA DE SOCORS


2/40/30


2/40/30


2/40/30


4X6+6


INTERCANVIADOR


INTERCANVIADOR


INTERCANVIADOR


INTERCANVIADOR


16 A IV


16 A II


16 A IV
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0.4
OBRA A EXECUTAR


PLANTA ENTRESÒL


PLANTA BAIXA


OBRA NOVA


OBRA A ENDERROCAR


OBRA EXISTENT
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ALTAVEUALTAVEU


WIFI 
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WIFI 


VOLUMÉTRIC


ALTAVEU ALTAVEU ALTAVEU
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WIFI 


WIFI 


A


WIFI 


VOLUMÉTRIC


WIFI 


VOLUMÉTRIC
WIFI 
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ALARMA


ALARMA
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TECLAT


VP
VIDEOPORTER


VP


VIDEOPORTER


T
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MONI.MONI.


M
O


N
I.


INTRUSISME


MEGAFONIA


PREVISIÓ MEGAFONIA 


PER ALTAVEUS a 40 cm SOSTRE


WIFI


PREVISIÓ WIFI 


RJ45  a 30/30 cm SOSTRE


CCTV


PREVISIÓ CCTV 


RJ45 a 30/30 cm SOSTRE/PARET


PANTALLA AULA IP


PREVISIÓ IP PANTALLA AULA (EVOKO)


H= 1,60 m de TERRA / 40 cm de PORTA


TELEFONO IP


PREVISIÓ IP TELÈFON


H= 1,60 m de TERRA / 40 cm de PORTA


VIDEOPORTERO


LLOC DE TREBALL  (4 Endolls de 220v + 2 RJ45)


A


B


CAIXA MULTIMEDIA a 180 cm de terra 


CAIXA MULTIMEDIA a 280 cm de terra 


 
CABLE PER ENDOLLS DE 220v PER LES TAULES


C


CAIXA MULTIMEDIA a 30 cm de terra 


PUESTOS DE TRABAJO


TECLAT


DETECTOR VOLUMÈTRIC 


TECLAT ALFANUMÈRIC LCD 


SIMBOLOGIA MULTIMEDIA


MONITOR COMPACT BLANC DIGITAL


VIDEOPORTER


H= 1,50 m de TERRA
VP


MONI.


ALARMA ACÚSTICA INTERIOR 


ALARMA ACÚSTICA EXTERIOR 
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PLANTA BAIXA


PLANTA ALTELL


AULA TALLER


AULA REUNIÓ


BUC 3


BUC 1


BUC 2


AULA FORMACIÓ


WC ADAP.


P
A


S
S


A
D


ÍS


ESPAI RELACIÓ


MAGATZEM


ENFONY


WC ADAP.


LAVABOS


AULA MOV


SALA REUNIÓ


AULA TALLER


AULA FORMACIÓ
LAVABOS


WC ADAP.


PASSERA


TÈCNICA


ACCÉS


SALA CREACIÓ


RECEPCIÓ


PATI


MAGATZEM
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0.11
PLANTES INSTAL·LACIÓ MULTIMÈDIA


1m 2m 5m


AULA TALLER
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EXTINTOR


EXTINTOR


CO2


EXTINTOR


CO2


EXTINTOR


CENTRALETA


DET. INCENDIS 


EXTINTOR


SALIDA


SALIDA


SALIDA
SALIDASALIDA


EXTINTOR


CO2


EXTINTOR


CO2


EXTINTOR


EXTINTOR


EXTINTOR


CO2


EXTINTOR


EXTINTOR


SALIDA


SIMBOLOGIA


EXTINTOR PORTATIL 21A-113B.


EXTINCIO D'INCENDIS:


5Kg CO2


EXTINTOR PORTATIL 34B.


ALARMA ACÚSTICA INTERIOR 


ALARMA ACÚSTICA EXTERIOR


SENYAL PROTECCIÓ INCENDIS "EXTINTOR"


CENTRALETA DETECCIÓ INCENDIS 


POLSADOR AVÍS ALARMA


EXTINTOR PORTATIL 21A-113B.


EXTINTOR PORTATIL 34B.


6Kg POLS POLIVALENT ANTIBRASA


SENSOR TERMOVELOCIMÈTRIC 


SIMBOLOGIA DETECCIÓ D'INCENDIS:


EXTINTOR


SENYAL D'EVAQUACIÓ "SORTIDA"SALIDA


SENSOR ÒPTIC / TÈRMIC DE FUMS 
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0.14
PLANTES INSTAL·LACIÓ ALARMES


1m 2m 5m


LAVABOS


WC ADAP.


ENFONY


ACCÈS


PLANTA BAIXA


WC ADAP.


BUC 1


BUC 2


BUC 3


AULA FORMACIÓ


AULA REUNIÓ


AULA TALLER


ESPAI RELACIÓ


SALA CREACIÓ


P
A


S
S


A
D


ÍS


AULA FORMACIÓ


LAVABOS


WC ADAP.


MAGATZEM


AULA TALLER


AULA MOV


SALA REUNIÓ


PLANTA ALTELL


RECEPCIÓ


MAGATZEM


VESTÍBUL


AULA TALLER
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PE19 PE20PE18


Nou matxó


Nou matxó Nou matxó
Nou matxó


Nou matxó


PE2 PE1
P25


P15


P10


P5


Nou matxó


Paret


existent


B4


QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES (EHE-08)


TIPUS D'ESTRUCTURA (Art. 5) Edificis d'habitatges o oficines i estructures d'enginyeria civil de repercusió econòmica baixa o mitjana.


VIDA ÚTIL (Art. 5) 50 anys


CONTROL D'EXECUCIÓ (Art. 92.3) Normal


CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ


ELEMENT ESTRUCTURAL DESIGNACIÓ


FORMIGÓ


DOCILITAT
NIVELL DE


(Art. 86.5) 


RECOBRIMENT


(Art. 37.2.4)


COEF. SEGURETAT (Art. 15.3)


Persistent Accidental


FONAMENTS (1) 1,50 1,30


(Art. 31.5)


30mmEstadístic


PILARS 1,50 1,30Tova (6-9cm) 30mmEstadístic


CONTROL


SOSTRES 1,50 1,30HA-25/B/20/IIa 30mmEstadísticTova (6-9cm)


(1):  Per elements formigonats contra el terreny, el recobriment nominal és de 80mm (Art. 37.2.4)


CARACTERÍSTIQUES DE L'ACER


ELEMENT ESTRUCTURAL COEF. SEGURETAT (Art. 15.3)


Persistent Accidental


TOTA L'OBRA 1,15 1,00B 500 S Sense marcat CE


Acers per a armadures passives (Art. 32)


Barres i rotlles d'acer corrugat Filferros corrugats i llisos


Sense marcat CE


Quan la conformitat de l'acer disposi de marcat CE, es comprovarà, mitjançant verificació documental, que els valors declarats permeten deduir el compliment


de les especificacions contemplades al projecte i a l'Art. 32 de la Instrucció.


CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'OBRA


DISPOSICIÓ DE SEPARADORS


Elements superficials horitzontals 


(Art. 37.2.5 i Art. 69.8.2)


ELEMENT


Murs


Emparrillat inferior


Emparrillat superior


Cada emparrillat


Separació emparrillats 100 cm


Bigues (1) 100 cm


Pilars (1)


(1): Es disposaran, al menys, tres plans de sepradors per vano, en el cas de bigues, i per tram, en el cas de pilars, acoplats als estreps.


DISTÀNCIA MÀXIMA


B 500 T


(lloses, sostres, sabates i lloses de cimentació, etc.) 


HA-25/B/20/IIa


Tova (6-9cm)HA-25/B/20/IIa


7060


14


49


12


42


50


35


14


43


30


12


18311880


25


132


20


84


16


56


57


40


16


131


94


84


60


2520


Taula corresponent a formigó HA-25 i acer B-500-S; coeficient m= 1,5 (EHE-08, art. 69.5.1.2)


Les armadures comprimides tenen la mateixa longitud de cavalcament i d'ancoratge (EHE-08, taula 69.5.1.2)


Pos. 2 (Adherència deficient)
cm 50


(armats sup. de bigues)


Pos. 1 (Adherència bona)


Taula de longituds cavalcament


(armats inf. de bigues, i pilars)


Pos. 1 (Adherència bona)


(armats sup. de bigues)


(armats inf. de bigues, i pilars)


Pos. 2 (Adherència deficient)


Taula de longituds d'ancoratge


cm


10


35


cm


cm


35


25


10


Taula corresponent a formigó HA-25 i acer B-500-S; coeficient m= 1,5 (EHE-08, art. 69.5.1.2)


LONGITUTS D'ANCORATGE I CAVALCAMENT (HA-25)


1 12


1 1


1


1


RECOBRIMENTS EN ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ


formigó


de neteja


R1


R1


R2


R3


R1: Recobriment en altres elements formigonats contra el terreny:80mm


R2: Recobriment en altres elements formigonats contra formigó: 30mm


R3: Recobriment en zones lliures o encofrades: 30mm


Formigó en sabates, riostres i bigues centradores: HA-25/B/20/IIa


Acer:     B-500S


-NOTES:


-Estudi Geotècnic:  Exp. I 4931/11/16, de GEOTEC.


-Tensió del sòl considerada:   1,3 kg/cm2


-Totes les sabates s'hauran de recolzar al Nivell 2 (llims argilosos i/o argiles llimoses de


coloració marró clar a beix), esmentat a l'Estudi geotècnic, superant en tot moment els


materials del Nivell 1 (reblert).


-El Nivell 2 es detecta a partir de profunditats entre 0,6m i 1,5m respecte a la cota superior


de la llosa de pavimentació existent, que constitueix la cota de referència.


-Les noves sabates es formigonaran sobre una capa de formigó pobre (HL-15), de 10cm


d'alçada. Aquesta capa tindrá una alçada superior si això garanteix el recolzament de les


sabates sobre el Nivell 2.


-S'han indicat a la planta les sabates dels pilars existents (PE) que afecten a l'execució de


les noves sabates.


-En cas d'aparèixer aigua durant l'excavació dels fonaments, s'haurà d'analitzar


químicament per determinar la seva possible agressivitat.


-Recobriment mínim en elements formigonats contra el terreny:  8cm


-Totes les sabates (aïllades i corregudes) tindran un cantell de 60cm.


DETALL DE SABATES CORREGUDES


1


formigó neteja


50


15


15


60


2


formigó neteja


15


15


60


70


3


4


4


L= 65cm L= 85cm


3


formigó neteja


15


60


L= 55cm


40


4


formigó neteja


15


60


L= 70cm


55
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FONAMENTS, ZONA AMB PARETS DE CÀRREGA


0.5m 1m 2.5m
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Llosa massissa, h= 24cm


PÒRTIC 1


PÒRTIC 5


PÒRTIC 4 PÒRTIC 3


P
Ò


R
T


IC
 1


5


P
Ò


R
T


IC
 2


2


P
Ò


R
T


IC
 2


3


P
Ò


R
T


IC
 2


4


P
Ò


R
T


IC
 2


5 P
Ò


R
T


IC
 2


7


P
Ò


R
T


IC
 2


6


40x24 40x24 40x24 30x24 30x24


30x24 30x24


3
0
x
2
4


3
0
x
2
4


3
0
x
2
4


4
0
x
2
4


4
0
x
2
4


30x24


4
5
x
2
4


4
5
x
2
4


30x4540x2440x2440x24 30x51


45x22


4
5
x
2
2


4
5
x
2
2


P
Ò


R
T


IC
 1


9


P
Ò


R
T


IC
 2


0


30x18


PÒRTIC 6


PÒRTIC 8


PÒRTIC 9


P
Ò


R
T


IC
 1


6
1
5
x
1
8


PÒRTIC 12


PÒRTIC 13


P
Ò


R
T


IC
 1


7


4
0
x
2
2


5
5
x
2
2


5
5
x
2
2


4
0
x
2
2


5
5
x
2
2


40x22 40x22


45x2245x22 45x2245x22


45x2245x22 45x2245x2245x18


4
0
x
2
2


4
0
x
2
2


Llosa massissa, h= 22cm


PÒRTIC 7


P
Ò


R
T


IC
 2


1


P
Ò


R
T


IC
 1


8


PÒRTIC 10


PÒRTIC 11


PÒRTIC 14


Secció ASecció A


+2.75m


+3.04m


2
2


Secció B


Secció B


+3.04m


Llosa massissa, h= 22cm


+2.75m


Llosa massissa, h= 22cm


+2.75m


5
5
x
2
2


+2.75m


h= 18cm


Llosa massissa,


+
2


,7
5


m


+
3


,0
4


m


QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES (EHE-08)


TIPUS D'ESTRUCTURA (Art. 5) Edificis d'habitatges o oficines i estructures d'enginyeria civil de repercusió econòmica baixa o mitjana.


VIDA ÚTIL (Art. 5) 50 anys


CONTROL D'EXECUCIÓ (Art. 92.3) Normal


CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ


ELEMENT ESTRUCTURAL DESIGNACIÓ


FORMIGÓ


DOCILITAT
NIVELL DE


(Art. 86.5) 


RECOBRIMENT


(Art. 37.2.4)


COEF. SEGURETAT (Art. 15.3)


Persistent Accidental


FONAMENTS (1) 1,50 1,30


(Art. 31.5)


30mmEstadístic


PILARS 1,50 1,30Tova (6-9cm) 30mmEstadístic


CONTROL


SOSTRES 1,50 1,30HA-25/B/20/IIa 30mmEstadísticTova (6-9cm)


(1):  Per elements formigonats contra el terreny, el recobriment nominal és de 80mm (Art. 37.2.4)


CARACTERÍSTIQUES DE L'ACER


ELEMENT ESTRUCTURAL COEF. SEGURETAT (Art. 15.3)


Persistent Accidental


TOTA L'OBRA 1,15 1,00B 500 S Sense marcat CE


Acers per a armadures passives (Art. 32)


Barres i rotlles d'acer corrugat Filferros corrugats i llisos


Sense marcat CE


Quan la conformitat de l'acer disposi de marcat CE, es comprovarà, mitjançant verificació documental, que els valors declarats permeten deduir el compliment


de les especificacions contemplades al projecte i a l'Art. 32 de la Instrucció.


CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'OBRA


DISPOSICIÓ DE SEPARADORS


Elements superficials horitzontals 


(Art. 37.2.5 i Art. 69.8.2)


ELEMENT


Murs


Emparrillat inferior


Emparrillat superior


Cada emparrillat


Separació emparrillats 100 cm


Bigues (1) 100 cm


Pilars (1)


(1): Es disposaran, al menys, tres plans de sepradors per vano, en el cas de bigues, i per tram, en el cas de pilars, acoplats als estreps.


DISTÀNCIA MÀXIMA


B 500 T


(lloses, sostres, sabates i lloses de cimentació, etc.) 


HA-25/B/20/IIa


Tova (6-9cm)HA-25/B/20/IIa


ALTRES CÀRREGUES CONSIDERADES EN EL CÀLCUL (kN/m2)


D
B


 S
E


-A
E


: 
A


C
C


IO
N


S


C


IVGrau d'aspror: (Art. 3.3.3)


ZONA EÒLICA (Annexe D)


VENT


TÈRMICA


En edificis habituals, amb elements estructurals de formigó o acer, es pot prescindir de l'acció tèrmica si es disposen


juntes de dilatació, sempre sobre rasant, de forma que no existeixin elements continus de més de 40m de longitut.


PES PROPI SOSTRE:


TOTAL:


CÀRREGUES CONSIDERADES EN EL CÀLCUL (kN/m2)


5,50


10,00


- - -


PES PROPI PAVIMENT: 1,00


3,00


0,50


- - -


PES PROPI D'ENVANS:


SOBRECÀRREGA D'ÚS:


H= 22cm H= 24cm H= 25cm H= 18cm


6,00


10,50


1,00


3,00


0,50


6,25


10,75


1,00


3,00


0,50


4,50


8,50


1,00


3,00


---


CANTELL TOTAL:                               Veure planta


RECOBRIMENT ARMADURES:                    3cm


ARMADURA DE BASE (Direcció X):   Veure planta 


LLOSA MASSISSA (H= variable) 


Armadura base


Armadura base


Armadura base


H


3


3


7


RESISTÈNCIA AL FOC:                                R 90


ARMADURA DE BASE (Direcció Y):   Veure planta 


-NOTES:


-L'armadura en la direcció X és la paralel·la a l'alineació dels pilars P26-P31. L'armadura


en la direcció Y és la paralel·la a l'alineació dels pilars P20-P26.


-En el muntatge de l'armadura de les jàsseres caldrà tenir en compte la presència de les


creuetes de punxonament de pilar metàl·lic.


-S'han assenyalat a la planta les arestes o cares fixes dels pilars.
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Taula corresponent a formigó HA-25 i acer B-500-S; coeficient m= 1,5 (EHE-08, art. 69.5.1.2)


Les armadures comprimides tenen la mateixa longitud de cavalcament i d'ancoratge (EHE-08, taula 69.5.1.2)


Pos. 2 (Adherència deficient)
cm 50


(armats sup. de bigues)


Pos. 1 (Adherència bona)


Taula de longituds cavalcament


(armats inf. de bigues, i pilars)


Pos. 1 (Adherència bona)


(armats sup. de bigues)


(armats inf. de bigues, i pilars)


Pos. 2 (Adherència deficient)


Taula de longituds d'ancoratge


cm
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Taula corresponent a formigó HA-25 i acer B-500-S; coeficient m= 1,5 (EHE-08, art. 69.5.1.2)


LONGITUTS D'ANCORATGE I CAVALCAMENT (HA-25)


llosa escala e=18 cm
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+3.04


Llosa massissa, h= 18cm


Llosa massissa, h= 24cm
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detall 1
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creuetes UPN-120 (L= 60cm)
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g3


DETALL UNIO ENTRE PILAR METÀL·LIC I SOSTRE (DETALL 1)


Gola soldadura entre creueta (ànima) i pilar (ales HEB-120), g2:                 3 mm


Gola soldadura entre creueta (ala) i pilar (ales HEB-120), g1:                      4,5 mm


Gola soldadura entre creueta (ànima) i pilar (ànima HEB-120), g4:              3 mm


Gola soldadura entre creueta (ala) i pilar (ànima HEB-120), g3:                   4 mm
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Platina de coronació


Gola soldadura entre pilar i platina de coronació, g5:                                    7 mm
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Llosa massissa, h= 22cm


QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES (EHE-08)


TIPUS D'ESTRUCTURA (Art. 5) Edificis d'habitatges o oficines i estructures d'enginyeria civil de repercusió econòmica baixa o mitjana.


VIDA ÚTIL (Art. 5) 50 anys


CONTROL D'EXECUCIÓ (Art. 92.3) Normal


CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ


ELEMENT ESTRUCTURAL DESIGNACIÓ


FORMIGÓ


DOCILITAT
NIVELL DE


(Art. 86.5) 


RECOBRIMENT


(Art. 37.2.4)


COEF. SEGURETAT (Art. 15.3)


Persistent Accidental


FONAMENTS (1) 1,50 1,30


(Art. 31.5)


30mmEstadístic


PILARS 1,50 1,30Tova (6-9cm) 30mmEstadístic


CONTROL


SOSTRES 1,50 1,30HA-25/B/20/IIa 30mmEstadísticTova (6-9cm)


(1):  Per elements formigonats contra el terreny, el recobriment nominal és de 80mm (Art. 37.2.4)


CARACTERÍSTIQUES DE L'ACER


ELEMENT ESTRUCTURAL COEF. SEGURETAT (Art. 15.3)


Persistent Accidental


TOTA L'OBRA 1,15 1,00B 500 S Sense marcat CE


Acers per a armadures passives (Art. 32)


Barres i rotlles d'acer corrugat Filferros corrugats i llisos


Sense marcat CE


Quan la conformitat de l'acer disposi de marcat CE, es comprovarà, mitjançant verificació documental, que els valors declarats permeten deduir el compliment


de les especificacions contemplades al projecte i a l'Art. 32 de la Instrucció.


CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'OBRA


DISPOSICIÓ DE SEPARADORS


Elements superficials horitzontals 


(Art. 37.2.5 i Art. 69.8.2)


ELEMENT


Murs


Emparrillat inferior


Emparrillat superior


Cada emparrillat


Separació emparrillats 100 cm


Bigues (1) 100 cm


Pilars (1)


(1): Es disposaran, al menys, tres plans de sepradors per vano, en el cas de bigues, i per tram, en el cas de pilars, acoplats als estreps.


DISTÀNCIA MÀXIMA


B 500 T


(lloses, sostres, sabates i lloses de cimentació, etc.) 


HA-25/B/20/IIa


Tova (6-9cm)HA-25/B/20/IIa


ALTRES CÀRREGUES CONSIDERADES EN EL CÀLCUL (kN/m2)


D
B


 S
E


-A
E


: 
A


C
C


IO
N


S


C


IVGrau d'aspror: (Art. 3.3.3)


ZONA EÒLICA (Annexe D)


VENT


TÈRMICA


En edificis habituals, amb elements estructurals de formigó o acer, es pot prescindir de l'acció tèrmica si es disposen


juntes de dilatació, sempre sobre rasant, de forma que no existeixin elements continus de més de 40m de longitut.


PES PROPI SOSTRE:


TOTAL:


CÀRREGUES CONSIDERADES EN EL CÀLCUL (kN/m2)


5,50


CANTELL=22cm


8,25 kN/m2


- - -


SOBRECÀRREGA DE NEU:


PES PROPI COBERTA: 1,50


0,50


1,00


- - -


SOBRECÀRREGA D'ÚS (MANTENIMENT COBERTA):


CANTELL TOTAL: 22 cm


RECOBRIMENT ARMADURES: 3 cm


ARMADURA DE BASE (Direcció X): 


LLOSA MASSISSA (H= 22cm) 


22


3


3


7


RESISTÈNCIA AL FOC: R 90


ARMADURA DE BASE (Direcció Y): 


-NOTES:


-L'armadura paralel·la a la direcció Y, (és a dir la paralel·la al costat P21-P27) ha de ser la


que presenti un menor recobriment, tant a la cara superior com a la cara inferior de la


llosa massissa.


-En el muntatge de l'armadura de les jàsseres caldrà tenir en compte la presència de les


creuetes de punxonament de pilar metàl·lic.


-S'han assenyalat a la planta les arestes o cares fixes dels pilars.


+6.00m


(Dir. Y, sup. i inf.)


(Dir X, sup. i inf.)


7060


14


49


12


42


50


35


14


43


30


12


18311880


25


132


20


84


16


56


57


40


16


131


94


84


60


2520


Taula corresponent a formigó HA-25 i acer B-500-S; coeficient m= 1,5 (EHE-08, art. 69.5.1.2)


Les armadures comprimides tenen la mateixa longitud de cavalcament i d'ancoratge (EHE-08, taula 69.5.1.2)


Pos. 2 (Adherència deficient)
cm 50


(armats sup. de bigues)


Pos. 1 (Adherència bona)


Taula de longituds cavalcament


(armats inf. de bigues, i pilars)


Pos. 1 (Adherència bona)


(armats sup. de bigues)


(armats inf. de bigues, i pilars)


Pos. 2 (Adherència deficient)


Taula de longituds d'ancoratge
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Taula corresponent a formigó HA-25 i acer B-500-S; coeficient m= 1,5 (EHE-08, art. 69.5.1.2)


LONGITUTS D'ANCORATGE I CAVALCAMENT (HA-25)
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SOSTRE PLANTA PRIMERA


SOSTRE BADALOT
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al centre del sostre


creuetes IPN-100 (L= 55cm)
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DETALL UNIO ENTRE PILAR METÀL·LIC I SOSTRE (DETALL 2)


Gola soldadura entre creueta (ànima) i pilar (ales HEB-120), g2:                 4,5 mm


Gola soldadura entre creueta (ala) i pilar (ales HEB-120), g1:                       5 mm


Gola soldadura entre creueta (ànima) i pilar (ànima HEB-120), g4:               4 mm


Gola soldadura entre creueta (ala) i pilar (ànima HEB-120), g3:                   4,5 mm


UPN-120


L= 60cm


al centre del sostre


creuetes UPN-120 (L= 60cm)


g2


g1
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g1


g3


DETALL UNIO ENTRE PILAR METÀL·LIC I SOSTRE (DETALL 1)


Gola soldadura entre creueta (ànima) i pilar (ales HEB-120), g2:                    3 mm


Gola soldadura entre creueta (ala) i pilar (ales HEB-120), g1:                        4,5 mm


Gola soldadura entre creueta (ànima) i pilar (ànima HEB-120), g4:                 3 mm


Gola soldadura entre creueta (ala) i pilar (ànima HEB-120), g3:                      4 mm
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SIMBOLOGIA


EXTINTOR PORTATIL 21A-113B.


EXTINCIO D'INCENDIS:


5Kg CO2


EXTINTOR PORTATIL 34B.


ALARMA ACÚSTICA INTERIOR 


ALARMA ACÚSTICA EXTERIOR


SENYAL PROTECCIÓ INCENDIS "EXTINTOR"


CENTRALETA DETECCIÓ INCENDIS 


POLSADOR AVÍS ALARMA


EXTINTOR PORTATIL 21A-113B.


EXTINTOR PORTATIL 34B.


6Kg POLS POLIVALENT ANTIBRASA
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MG DADES GENERALS 


MG 1 Identificació i objecte del projecte  
      


Projecte: Projecte Bàsic i d’Execució per a un equipament per a 
joves a l’antic Mercat de la Pelegrina.  


Objecte de l’encàrrec: Obra de reforma i ampliació. 


Emplaçament: Carrer Baltà de Cela num. 45 i 47 


Municipi: Vilafranca del Penedès, comarca de l’Alt Penedès 


Referència cadastral: 1592650CF9719S0001JS 


MG 2 Agents del projecte 
        


Promotor: Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
CIF: P0830600C 
Adreça: Cort 21 
 


Arquitecte: 
 
 
Enginyer 


Nom: Cesc Sacarés i Xavier Ballester  
Serveis Tècnics Municipals 
Joan Morató, estructura. 
Esteve Santacana, instal.lacions 


  


MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials  
 


  


Estudi geotècnic: I 4931/11/16, 15 de desembre de 2016, Jordi 
Toda i Vericat, Geòleg Col·legiat Núm. 4575. 


Certificació energètica: Francesc Ruscalleda  


Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista  


Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 


Redactat pel mateix arquitecte projectista  


Control de qualitat: Redactat pel mateix arquitecte projectista  


  


Vilafranca del Penedès, febrer de 2017. 
 


 


 


 


L’ARQUITECTE











 


MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 


MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida   
Vilafranca del Penedès, ubicat a la comarca de l’Alt Penedès, té una alçada topogràfica de 215m. 


Aquest projecte de Local per Joves forma part de l’actuació 3.01del Projecte d’Intervenció Integral del 
barri de l’Espirall.  


El Mercat de la Pelegrina està ubicat al barri de l’Espirall,  en un solar destinat a equipament al carrer 
Baltà de Cela núm 45 i 47. Les característiques urbanístiques bàsiques de la parcel·la són: classificació, 
sol urbà consolidat (1.399 m2), qualificació, sistema d’equipaments (1006 m2) i pati d’illa no edificable 
(393 m2). L’edifici existent del mercat és de forma sensiblement rectangular amb façana de 45 ml 
alineada al carrer i una profunditat de 14.40 ml, amb una superfície en planta de 614 m2.  


El solar té 1399 m2 i una forma de L invertida, resultant del fet de penetrar al pati d’illa la mitat de la 
longitud de la façana. 


La part més gran del solar, en forma de rectangle,  dóna al carrer Baltà de Cela amb un front de façana 
de 45 m, amb orientació sud-est, i una profunditat de 14,40 m.  


L’altre part, de proporcions més petites té forma quadrada i correspon al pati interior d’illa. 


La topografia del terreny és essencialment plana i a nivell de la vorera.  


Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del POUM de Vilafranca del Penedès. 


Pel que fa a les seves prestacions l’edifici 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). 


Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que 
li sigui d’aplicació. 


MD 2 Descripció del projecte         


MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits   


Es tracta del projecte de rehabilitació i ampliació d’un edifici d’un equipament existent, l’antic Mercat 
de la Pelegrina, construït en planta baixa i planta altell, situat al barri de l’Espirall de Vilafranca del 
Penedès, situat al carrer Baltà de Cela, núm. 45 i 47. 
Es projecta la recuperació de la nau existent de l’antic Mercat, un edifici entre mitgeres, amb façana 
principal al carrer Baltà de Cela i façana posterior al pati d’illa, construït en planta baixa, 613,90 m2, 
i planta altell, 151,70 m2, amb coberta inclinada a dues aigües. 
Aquesta edificació existent es projecta ampliar amb la construcció d’un altell interior, de 187.48 m2,  
a la part central de la nau en forma d’U recolzada a la façana al carrer, formalitzant un pati interior a 
doble alçada que actua com a organitzador de les circulacions de l’equipament.  
Una segona ampliació es produeix a la façana principal amb l’afegit d’un cos longitudinal de dues 
plantes, PB 108.74 m2 i P pis 84.75 m2, situat de manera central a la façana recollint la U i el pati 
interior esmentats i que conté els accessos principals a l’edifici. 
La part del solar que hi ha a la part posterior de l’edifici el projecte la integra al pati d’illa no 
edificable i s’aprofita com a pati de l’equipament.   
La part del solar sense edificar que queda al davant de la façana principal s’integra a l’espai de la 
via pública i es tracta com a tal. 
La comunicació vertical de l’edifici es realitza mitjançant un nucli vertical format per l’escala i un 
ascensor adaptat que comunica les dues plantes, situats al cos annexe i oberts al pati central. Un 
conjunt de rampes interiors resol els desnivells que apareixen a nivell de la planta altell. 
A la coberta plana del cos d’ampliació, s’hi  col·locaran els elements necessaris per a les 
instal·lacions de clima. L’accés a la mateixa es garantirà a través d’una escala exterior. 
 
 







 


MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 
municipals i altres normatives si s’escau      


Planejament: POUM de Vilafranca del Penedès amb data d’aprovació d’ 11 juny de 2003  i publicat al 
DOC en data 26 de gener de 2004. 
Zonificació:   Sistema d’Equipaments 
 


 Planejament Projecte 


Ordenació L'edificació en les àrees 
d'equipament s'ha d’ajustar a 
les necessitats funcionals 
dels diversos equipaments, al 
paisatge i a l'organització 
general del teixit urbà en què 
es situen. 


Edificació existent, 
manteniment amb annex 
frontal alineat a vial dins l’àmbit 
edificable de la parcel·la. 


Alineació No definida Reculat respecte alineació a 
vial 


Altura reguladora (ARM) 13,50m (PB+ 3PP) 7,50m (PB+ PP) 


Parcel·la mínima 150m2 1.399 m2 


Façana mínima 6m 42,20 carrer Baltà de Cela 


Fondària edificable 24 m 19,15 m 


Ús Equipament Equipament 


 


MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes
  


Comentada la configuració general de l’edifici en l’apartat MD 2.1”Descripció general del projecte i dels 
espais exteriors adscrits”, a continuació es fa una descripció dels diferents usos que es donen en aquest 
edifici, indicant les seves característiques principals. 


 
L’edificació projectada reutilitza i amplia un edifici existent i resol el programa funcional d’un equipament per 
a joves amb les característiques que es descriuen a continuació.  
L’antic Mercat de la Pelegrina és un edifici construït l’any 1989. És una edificació entre mitgeres amb una 
mitgera per construir, aquesta està resolta per un parament d’obra vista mantenint el tractament de la 
façana principal. És un edifici d’una nau, de forma sensiblement rectangular de 42 m de fondo i 14 m amb 
una façana d’obra vista de color vermell i coberta a dues aigües resolta amb un panell d’al.lumini de color 
vermellos. Entre el parament d’obra vista i la coberta hi ha una finestra correguda longitudinalment, a les 
façanes principal i posterior, que dona una llum alta, natural, a la nau del mercat. Sobre aquesta finestra un 
coronament de planxa, igual a la coberta, remata la construcció.  
L’interior de la nau conté l’espai principal del mercat que és una planta baixa de 31,70 m de llarg i 13,60 m 
de profunditat i de 5,90 m d’alçada lliure que ensenya l’estructura de la coberta formada per cavalls d’acer 
que suporten la coberta a dues aigües, de planxa també per l’interior. A l’extrem nord d’aquesta nau la 
darrera crugia, mantenint la mateixa coberta, incorpora una planta altell, subdividint l’alçada de la nau amb 
un sostre de biguetes de formigó sobre murs portants de fàbrica ceràmica i pilars de formigó.  


 


Aquesta construcció existent es manté en conjunt i a més el projecte incorpora dues actuacions a nivell 
volumètric i estructural: 







 


A continuació de l’altell existent es projecta, en les 4 crugies següents la construcció d’una nova 
superfície d’altell partint l’espai de la nau en dos nivells, però deixant un pati a doble altura en les dos 
crugies centrals d’aquest grup. Formant una U recolzada a la façana del carrer. 


S’amplia el volum de la nau, a la façana del carrer Baltà de Cela, disposat de manera centrada, 
avançant-se davant de l’antic mercat, es construeix un volum rectangular de 21 m de llarg i 2 pisos 
d’alçada, que d’alguna manera tanca la U esmentada el punt anterior convertint la U en un pati central a 
manera de claustre.   


 


D’aquesta manera queda configurat l’equipament com segueix: 


En planta baixa el cos avançat distribueix la zona d’accés i control a l’equipament i el nucli de 
comunicació vertical, escala i ascensor. 


Del vestíbul principal s’arriba a un hall central a doble altura que organitza les circulacions i actua com a 
pati de relació de l’equipament 


D’aquest espai es pot accedir, a l’esquerra i mitjançant un vestíbul d’independència, a la sala de creació. 
Aquesta sala de forma quadrada té una superfície de 192 m2 i es recolza en un magatzem, un nucli 
sanitari i un accés independent des del carrer. 


Si es travessa frontalment comunica amb el pati exterior a la façana posterior al pati interior d’illa, 
delimitat amb una  tanca i d’us exclusiu de l’equipament. 


I perimetralment una aula de formació, una aula taller, el nucli de comunicació vertical i un passadís 
d’accés a la zona de bucs al costat dret de l’equipament. 


Aquesta darrera zona de bucs, situada al costat dret està formada per 3 bucs d’assaig, una sala de 
reunions, un lavabo i un passadís de distribució amb accés directe des del carrer.  


En planta pis es distribueixen perimetralment des d’un ampli vestíbul obert al pati interior que hem 
descrit, 4 aules temàtiques, un nucli de sanitaris, una sala de reunions i un magatzem. 


 


Amb aquest configuració l’equipament permet distints modes de funcionament. Pot funcionar com un 
equipament unitari accedint al pati central que permet la comunicació amb totes les dependències que el 
composen. Pot funcionar la sala de creació de manera independent, amb accés propi des del carrer i 
també pot funcionar independent la zona de bucs amb un altre accés. Aquests dos àmbits permeten 
independitzar-se de la resta de l’equipament i són prou complets per funcionar amb autonomia. 


 
 
Programa funcional 


El Pla Local de Joventut (Vila Jove 2015-2018) inclou com a document de planificació estratègica en 
l’àmbit de la joventut l’eix “espais joves” com un dels eixos vertebradors clau que ha de vertebrar les 
polítiques de joventut vinculades als altres eixos del Pla: l’emancipació i les transicions juvenils, i la 
capacitat d’experimentació de la població jove, així com la promoció de la participació juvenil. 


L’edifici de l’antic mercat de la Pelegrina com equipament especialitzat en joventut pretén esdevenir 
l’espai municipal de referència també en sintonia amb les dues línies principals d’actuació del Pla 
Nacional de Joventut: l’emancipació (entesa com la capacitat de construcció del projecte de vida de les 
persones joves i l’exercici de la plena ciutadania) i la promoció de la participació juvenil (en sentit ampli, 
entesa com el conjunt d’accions i de processos que generen capacitat en les persones joves per decidir 
com ha de ser el seu entorn, intervenir-hi i transformar-lo, les seves relacions i les seves possibilitats de 
desenvolupar-se personalment i col·lectiva). 


Amb tot, la definició del programa funcional resultant de l’antic mercat de La Pelegrina com a futur 
equipament juvenil sorgeix a partir d’un procés de participació amb els i les joves del municipi que es va 
dur a terme durant el primer semestre de 2016 amb l’objectiu de compartir amb ells i elles el disseny 
(definició dels usos) d’aquest futur espai jove. 


El resultat d’aquest procés pel que fa als espais i usos d’aquest equipament és el disseny funcional d’un 
espai que doni suport a les iniciatives juvenils, i a de permetre la simultaneïtat d’activitats a partir dels 
interessos diferenciats dels joves. L’objectiu principal es defineix com “cobrir les necessitats 
d’experimentació, creativitat, sociabilitat, informació i assessorament específic segons l’àmbit d’interès, 







 


formatives i de participació dels i les joves de Vilafranca del Penedès en un espai centralitzat i 
especialitzat de serveis a la joventut”. 


El programa funcional de l‘equipament juvenil es concreta en els següents espais: una sala d’activitat 
cultural accessible a la creació juvenil, diferents aules i tallers tant formatius com artístics, un espai de 
trobada i relació juvenil, una zona de bucs d’assaig, despatxos per a la promoció de l’associacionisme 
juvenil i el viver de projectes juvenils, i una zona exterior annexa a l’edifici que permeti la programació 
d’activitats culturals de petit format. 


 


  


MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes  


Superfícies Útils i Construïdes per Planta (M2) 


     
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
 
 
 
 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 
W 
X 


Sala de creació 
Magatzem  
Accés 
Lavabos 
Aula 1 Formació 
Espai de relació i trobada 
Aula 2 Taller 
WC adaptat 
Efony 
Buc 2 
Distribuidor 
Buc 1 
Buc 3 
Aula 3 Reunió 
Recepció 
Vestíbul 


 
TOTAL PLANTA BAIXA 


 
 
Aula 4 Taller 
Vestíbul planta pis 
Lavabos 
Aula 5 Formació 
Magatzem 
Aula 6 Taller 
Aula 7 Moviment 
Sala reunions 
 


TOTAL PLANTA PIS 


192,49 
15,10 
8,50 
21.93 
34,51 
196,46 
19,95 
3,98 
2,16 
12,64 
22,20 
17,38 
21,77 
29,55 
14,00 
17,19 
 
629,81 
 
 
38,83 
133,21 
13,86 
53,04 
9,79 
45,57 
56,74 
12,52 
 
363,56 
 
 


TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 993,37 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÏDA 1.162,00 







 


MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les 
característiques de l’edifici         
L’edifici 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. 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen 
de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   


- Funcionalitat    Utilització 
   Accessibilitat 


- Seguretat        Estructural 
   en cas d’Incendi 
   d’Utilització 


- Habitabilitat     Salubritat 
   Protecció contra el soroll 
   Estalvi d’energia  
   Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús 


satisfactori de l’edifici. 
En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits 
específics i prestacions de les solucions. 


MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici  


MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 


MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 
El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes pel 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 fixat a la LOE. 
Així doncs: 


L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es resol mitjançant tres itineraris 
accessibles corresponents als tres accessos independents a l’equipament. 


L’accessibilitat vertical s’assoleix mitjançant un itinerari adaptat que comunica l’accés de l’edifici 
amb els espais ubicats a la planta altell.  


Aquesta comunicació vertical es resol amb un ascensor adaptat amb un únic sentit d’accés i de dimensions 
de cabina 1,40m x 1,40m (amplada x profunditat) . 
S’adjunta la fitxa justificativa del D.135/1995, i del DB SUA on es recullen les condicions que presenta 
aquest itinerari practicable. 


 


MD 3.2 Seguretat estructural          


MD 3.2.1. Sustentació de l’edifici: característiques del terreny 
Dins el solar a edificar no hi ha cap mena de construcció ni instal·lació que calgui enderrocar o retirar ni es 
preveu l’existència d’elements enterrats. El terreny és pràcticament pla. El clavegueram i la resta de xarxes 
de servei estan situades al carrer, a la façana principal. En conseqüència, no caldrà la realització de treballs 
previs especials. 
Segons la informació prèvia disponible no es preveuen ni es té informació que en el terreny de 
l’emplaçament hi hagi problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut 
contaminar el sòl, obstacles enterrats, modificacions prèvies de la topografia, etc. 


o Nivell freàtic: segons dades d’estudi geotècnic, referides en apartat MC1 
“Sustentació de l’edifici” 







 


o Coeficient de permeabilitat del terreny: segons dades d’estudi geotècnic, referides en 
apartat MC1 


o Acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament: ab / g = 0,04 
o Classificació sísmica del terreny: coeficient sísmic C = 1,15 
o Terreny no agressiu al formigó armat segons l’EHE (taula 8.2.3 b)  


MD 3.2.2. Sistema estructural: bases de càlcul i accions 
Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements de fonamentació i 
contenció es satisfan segons els paràmetres establerts en el DB SE-C i que s’especifiquen a l’apartat MC 
2.1. “Fonamentació i contenció de terres” 
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE. 
L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències bàsiques 
SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE. Aquests requisits 
es satisfan segons els paràmetres establerts als Documents Bàsics que li són d’aplicació: 


o DB SE  Seguretat estructural 
o DB SE-AE Accions a l’edificació 
o DB SE-C Fonaments 
o DB SE-A Acer 
o DB SE-F Fàbrica 


Per l’estructura de formigó en el que s’estableix a l’EHE-08 Instrucció de formigó estructural. Pel que fa a la 
sismicitat en el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent. 
Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb els 
paràmetres establerts a: 


o DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura 


La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’apartat de la Memòria 
Descriptiva (MD 3.3), Seguretat en cas d’incendi, d’aquesta memòria. 
Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es desenvolupen en 
aquest apartat. 
Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la 
quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen als apartats MC 2. 
“Sistema estructural” 
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant el càlcul 
pel mètode dels Estats Límit: 


o Estats Límit Últims 
o Estat Límit de Servei 
o Estat Límit de Durabilitat 


 
comprovant 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: 


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


o Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la 
construcció o reparació de l’estructura 


o Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals 


  


 


El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i s’han seguit les 
prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals emprats. 







Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que no formen part de 
l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les inspeccions prescrites en 
el manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment. 


 


- Accions del terreny 
Es consideren les empentes del terreny segons les característiques que s’esmenten a l’apartat 
MC 1 d’aquesta memòria. 


 


Càrregues Variables (Q) 


- Sobrecàrregues d’ús 


 
Categoria d’ús 


 
Subcategories d’ús  


Càrrega 
uniforme* 
(kN/m2) 


Càrrega 
concentrada* 


(kN) 
A1 Habitatges  2,0 2,0 


A Zones residencials 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 1,80m. 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  
o Sobrecàrrega d’ús en zones d’accés i evacuació: 3 kN/m2 


o Sobrecàrrega en balcons volats: La mateixa sobrecàrrega d’ús de la zona que 
serveix i una sobrecàrrega lineal a les vores de 2,0 kN/m2 


o Sobrecàrrega sobre el terreny que desenvolupa empentes en els elements de 
contenció: 1,0 kN/m2 en les zones d’us privat i 3,0 kN/m2 a la zona del carrer  


- Accions sobre baranes i divisòries 
Les baranes s’han dimensionat per a una força horitzontal, lineal i uniforme aplicada a la vora 
superior de: 


o F: Coberta transitable  1,6 kN/ml 


o A1: Habitatges   0,8 kN/ml 


Les parets divisòries s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i uniforme de 0.40 kN/ml, 
aplicada a 1.2 m d’alçada.  


- Reducció de sobrecàrregues 
No s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals, ni verticals ni horitzontals. 


 - Acció del vent 
L’edifici està ubicat en una zona urbana, amb una grau d’aspresa IV 


Alçada topogràfica de l’emplaçament: 215 m  


Alçada de l’edifici h: 6,00m 


  


 


 







 


- Accions tèrmiques 
No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal de formigó armat ja que no 
existeixen elements continus de més de 40 m i per tant no és necessari. 


No s’han projectat juntes de moviment dels murs de fàbrica de façana donat que les seves 
dimensions són inferiors a les distàncies màximes entre junts de moviment que estableix el DB 
SE-F, pel cas de parets de totxo ceràmic amb retracció final del morter ≤ 0,15 mm/m i expansió 
final per humitat de les peces ceràmiques ≤ 0,15 mm/m, que són les característiques establertes 
en projecte per a aquests materials.  


- Càrrega de neu 
Zona climàtica d’hivern: Zona 2        


Alçada topogràfica: 215 m 


Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0,6 kN/m2           


 


Accions accidentals (A) 


 


- Sisme 
L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab / g = 0,04 i l’edifici es classifica com 
d’importància normal. 


Per tant en aquest cas, segons la NCSE-02, un edifici de 4 plantes sobre rasant i amb estructura 
de pòrtics arriostrats amb característiques de resistència i rigidesa similars en les dues direccions 
queda exempt del seu compliment. 


 


- Incendi 
El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats pel DB 
SI, concretament segons l’annex C pels elements estructurals de formigó i l’annex D pels 
elements metàl·lics.  


Amb aquests mètodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions indirectes 
derivades de l’incendi i per tant les accions aplicades en cas d’incendi són les mateixes que en 
situació permanent afectades amb els coeficients de simultaneïtat i de seguretat aplicables en la 
situació extraordinària d’incendi i que s’especifiquen en aquest apartat. 


En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels 
bombers. 


Veure justificació de la resistència al foc de l’estructura a l’apartat MC 2.2.1 


 


- Impacte de vehicles 
No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici, el CTE no ho prescriu a no ser 
que ho estableixi l’ordenança municipal, que en aquest cas no ho fa. 


En canvi, sí que es considera l’impacte des de l’interior de l’edifici en les zones de circulació de 
vehicles. En els elements estructurals verticals de la planta soterrani s’ha considerar una força de 
50 kN (l’aparcament es per a vehicles de fins a 30 kN) en la direcció paral·lela a la via, actuant en 
un pla horitzontal situat a 0,6m sobre la superfície del vial. Igualment, però no de manera 
simultània, s’han aplicat 25 kN en al direcció perpendicular al vial. 


No s’apliquen forces d’impacte sobre elements horitzontals donat que tots estan situats a una 
alçada superior a 1,80m.  


 


 
 


 







Altres accions considerades 
La caixa d’ascensor, el fossat i el sostre de la sala de màquines i politges s’han dimensionat per a 
un ascensor de càrrega nominal Q=600 kg (8 persones) 
El  disseny, dimensionat i execució de la instal·lació de l’ascensor es farà per part del 
subministrador seguint la UNE EN 81-1:1998, prèvia negociació entre aquest,  el promotor i la 
direcció facultativa sobre la utilització prevista de l’ascensor, les seves condicions d’entorn, els 
condicionants estructurals  i altres aspectes relatius a la instal·lació. 


 


Coeficients parcials de seguretat de les accions geotècniques 
 
Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les prescripcions del DB SE 
C i són els següents: 


 


 
Materials Accions Situació de 


dimensionat  Tipus  
γR γM γE γF 


Esfondrament 3,0 1,0 1,0 1,0 


Estabilitat global  1,0 1,8 1,0 1,0 


Lliscament 1,5 1,0 1,0 1,0 
    


1,0 1,0 0,9 1,0 


Persistent  
o 
transitòria Bolc:  


Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  1,0 1,0 1,8 1,0 


 


Esfondrament 2,0 1,0 1,0 1,0 


Estabilitat global  1,0 1,2 1,0 1,0 


Lliscament  1,1 1,0 1,0 1,0 


    


1,0 1,0 0,9 1,0 


Extraordinària 
Bolc: 


Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  1,0 1,0 1,2 1,0 


  
γR : coeficient parcial per a la resistència del terreny 
 γM : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny 
 γE : coeficient parcial per a l’efecte de les accions 


 γF : coeficient parcial per a les accions 


 
 
Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentació i contenció són els 
establerts per l’EHE-08 i s’especifiquen a continuació. 


 


Coeficients parcials de seguretat de les accions sobre l’edifici 
 
Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  amb les 
combinacions d’accions i els coeficients indicats en aquest apartat. 
Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients 
indicats al punts MC 2.1.”Fonamentació i contenció de terres” 
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 l’EHE i són els següents: 


 


 


 







 


Coeficients parcials de seguretat (γ) 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 
 


Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit de Servei 
s’ajusten als especificats en el DB SE  i complementàriament en l’EHE i són els següents: 
 


Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit de Servei 


Tipus d’acció: desfavorable favorable 


Permanent 1,0 1,0 


Variable 1,0 0 


  


Deformacions admissibles 
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE i són les 
següents: 
 


Valors límit basats en la distorsió angular, β 


Tipus d’estructura Límit 


Murs de contenció 1/300 


Estructures reticulades amb envans de separació 1/500 


 
En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2,5cm 
Pel que fa a l’estructura s’ha verificat que, per a 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 i de la coberta: 


o Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes 
o Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes 
o Fletxa < 1/300 en la resta dels casos 


Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 


o desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 


o desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles  







 


Vibracions i Fatiga 
Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el col·lapse de 
l’estructura i per tant no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació. 
Pel que fa a la fatiga, aquest estat límit, tampoc resulta necessari comprovar-lo, només cal tenir-la en 
compte en els elements estructurals interns de l’ascensor per part del subministrador i instal·lador d’aquest 
aparell. 


 


MD 3.3  Seguretat en cas d’incendi         


Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SI del 
CTE.  
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat 
en cas d’incendi, DB SI. [] 


Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 
A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi de l’edifici, 
ordenats per exigències bàsiques SI. 


Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici  
Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació < 9 m, no li es d’aplicació l’exigència SI 5 
Intervenció de bombers segons la secció SI 5 del DB SI [].  


Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi 
L’edifici  és un únic sector d’incendi que es corresponen amb els usos previstos, pública concurrència. 
El recinte de l’ascensor són locals de risc d’incendi baix, l’armari de comptadors serà estanc al fum E 30. 
Els passos d’instal·lacions respectaran la compartimentació de sectors d’incendi. Els materials de 
revestiment tindran la següent classe de reacció al foc : 


o C-s2,d0 i Efl en zones ocupables. 


o B.s1,d0 i Bfl-s1, en trasters, locals d’instal·lacions 


En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de 
mobiliario cumplirán las siguientes condiciones:  


a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, teatros, auditorios, salones 
de actos, etc.: 


 Pasan el ensayo según las normas siguientes: - UNE-EN 1021-1:2006 “Valoración de la inflamabilidad 
del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. - UNE-EN 1021-2:2006 
“Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente de ignición: llama equivalente a 
una cerilla”. 


 b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc.: Clase 1 conforme a la norma 
UNE-EN 13773:2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. 
Esquema de clasificación”. 


Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi 
La mitgera tindrà una resistència al foc EI 120.  
La façana de l’edifici garanteix les franges EI 60: de 0,50m en la trobada amb la mitgera; i d’1m d’amplada 
en la trobada amb les partes i forjats que compartimenten sectors d’incendi.  


Condicions de resistència al foc de l’estructura 
La resistència al foc de l’estructura serà, com a mínim,: 


o R 90, ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici és de 6m (< 15m).  
 


 







 


Condicions per a l’evacuació dels ocupants 
La planta pis te una sortida de planta a través d’una escala no protegida d’1,20m d’amplada ja que l’alçada 
d’evacuació no supera els 14m i el recorregut des del a porta de la sala més allunyada fins a l’arrencada de 
l’escala en planta no supera els 25m. 


Instal·lacions de protecció contra incendi 
Es col·locaran extintors, que en general seran d’eficàcia de pols i CO2 segons plànols. Instal·lació d’alarma 
d’incendis amb polsadors i sirenes. Instal·lació de detectors de fum. 
Les instal·lacions es defineixen a l’apartat corresponent del sistema Instal·lacions i serveis.  


  


MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat      


Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències 
bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els 
accidents i danys als usuaris, així com  facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, 
independent i segura a les persones amb discapacitat. 
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat 
d’utilització i accessibilitat DB SUA, i al 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 


Condicions per limitar el risc de caigudes 
A totes les zones de l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la disposició 
de barreres de protecció amb configuració de no escalable i amb alçada segons el desnivell que s’està 
protegint. Es considera la configuració de les escales. Referent a la neteja dels vidres transparents exteriors 
tots ells són practicables o  fàcilment desmuntables o es preveu el seu accés per l’exterior. 


Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 
A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir 
impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc d’impacte 
que els hi és d’aplicació i que es detallen a l’apartat MC 3 “Sistemes envolvent i d’acabats exteriors” i MC4 
“Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors”. També es considera, la protecció a enganxades amb 
elements d’obertures i tancaments automàtics. 


Condicions per limitar el risc d’immobilització 
Les diferents cambres sanitàries tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior. 


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, 
tant interior com exterior i els valors es recullen a l’apartat MC 6.10 “Subministrament elèctric i instal·lacions 
d’il·luminació”. 
Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació fins a la sortida a l’exterior i els valors 
es recullen a l’apartat MC 6.10 “Subministrament elèctric i instal·lacions d’il·luminació”. 


Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp  
No es preveu disposar d’instal·lació al llamp ja que un cop avaluada la necessitat de disposar-ne i calculat 
el nivell d’eficiència de la instal·lació, el valor 4 del nivell de protecció està dins dels marges on la 
instal·lació no és obligatòria.  


Condicions d’accessibilitat 
Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat MD 
3.1.2 d’aquesta Memòria. (Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat) 


 







 


MD 3.5 Salubritat   


L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció contra la 
humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments),  garantint la qualitat de l’aire interior i de 
l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i 
pluvials. 
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici   


MD 3.5.1 Protecció contra la humitat 
L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat. 


Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents 
paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència: 


Pel que fa al disseny de les façanes: 


- grau d’exposició al vent: zona eòlica C 


- zona pluviomètrica III 


- l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m, en un entorn poc ventós 


El que suposa un grau d’impermeabilitat 3. 
Per al disseny de murs i terres: 


- el terreny té un coeficient de permeabilitat Ks=10-9 cm/s 


- el nivell freàtic es troba 10m per sota del terra de l’edifici 


El que suposa un grau d’impermeabilitat 1 per als terres i murs en contacte amb el terreny. 


El control del risc de condensacions queda recollit i justificat en la fitxa de compliment del DB HE 1. 


MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus  
Com que el municipi no té ordenança municipal de residus, es garanteixen els paràmetres que 
determina el DB HS 2, així com les especificacions del Decret 21/2006 de criteris ambiental i 
d’Ecoeficiència en els edificis.  
 
El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de carrer. 
  


MD 3.6 Protecció contra el soroll      


Es complimenta l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el procediment de l’opció 
simplificada que estableix el DB HR.  


Condicionants de l’entorn 
Els tancaments en contacte amb l’exterior es dissenyen d’acord al DB HR per tal de garantir 
l’aïllament a soroll exterior corresponent als valors de l’índex de soroll dia Ld que es defineixen a 
continuació: 
La façana a carrer presenta un índex de soroll dia, Ld, de 65dBA,(55dBA entre 23h-7h) d’acord al 
mapa de capacitat acústica del municipi: zona sensibilitat acústica B1.  
Per a la façana posterior s’ha calculat amb un Ld, de 60dBA, ja que la façana interior, orientada a 
NO, no està exposada directament a soroll d’automòbils, aeronaus, d’activitats industrials, 
comercials o esportives.  
Pel que fa a la façana SO, al ser mitgera descoberta es considera igual que la façana a carrer, 65 
dBA de la façana carrer. A la façana NE també s’ha considerat un Ld de 65 dBA. 


 


Definició acústica dels espais  


L’edifici presenta els següents tipus d’espais: 







 


Unitats d’ús:  La sala de creació. 
Zones comunes:  Els espais d’ús comú de l’edifici. 
Recintes habitables no protegits:  Cuina, banys, distribuidors i passadissos. 
Recintes habitables protegits:  Aules i sales. 
Recintes no habitables: Els magatzems. 
Recintes d’instal·lacions:  La caixa de l’ascensor (ja que l’ascensor 


disposa de la maquinària incorporada). 
Recintes sorollosos:  La sala de creació i els tres bucs d’assaig (> 70 


dBA). 







 


 







 







 


MD 3.7 Estalvi d’energia.    


Zona climàtica: C2 


Classe d’higrometria dels espais:  4 pels espais habitables i 3 per als no habitables. 


Classificació dels espais: 


- espais habitables: bucs, aules, sales, despatxos i zones comunes. 
- espais no habitables: trasters i magatzems. 


MD 3.7.1 Limitació del consum energètic. 
L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-0 del CTE: Limitació del consum energètic, en funció 
de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i la seva superfície útil.  


 
La qualificació  energètica per a l’indicador “consum energètic d’energia primària no renovable” de 
l’edifici és d’una eficiència A, d’acord al procediment bàsic per a la Certificació d’eficiència 
energètica dels edificis. 


El compliment de l’exigència es justifica mitjançant l’eina simplificada CEXv2.3. L’informe de 
resultats del programa s’adjunta com a Document Annex a la Memòria. 


MD 3.7.2 Limitació de la demanda energètica. 
L’edifici dóna compliment a l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda energètica, 
en funció de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i la seva superfície útil. 


Els valors de demanda energètica de calefacció i refrigeració de l’edifici i la comprovació de que 
aquests són inferiors als límits establerts, es calcula mitjançant l’eina simplificada CEXv2.3.  


Les transmitàncies màximes dels tancaments i les transmitàncies i permeabilitat a l’aire màximes de 
les obertures es justifiquen en la Memòria Constructiva, i les seccions i materials s’han ajustat 
d’acord amb l’eina simplificada CEXv2.3 per tal de donar compliment a l’exigància básica HE-1 del 
CTE. 


MD 3.7.3 Paràmetres més rellevants utilitzats en el càlcul de la demanda i el consum energètic 


Programa de càlcul: Eina simplificada CEX. 
versió 2.3 


Perfil d’ús de l’edifici: Administratiu. 
Renovacions d’aire: 0,8 renovacions/hora 
Rendiment de les instal.lacions: Per als espais habitables de l’edifici que no tenen sistema 


de climatització, s’han considerat uns sistemes de 
referència amb els rendiments establerts a la taula 2.2 del 
DB HE 0. 
Per a la resta d’instal.lacions veure l’informe del programa 
CEXv2.3   amb el qual s’ha calculat la qualificació 
energètica de l’edifici- en l’apartat  “Documents i projectes 
complementaris” 


Coeficients de pas d’energia final 
a primària: 


Els considerats per defecte pel programa de càlcul, en la 
versió especificada. 


 


 


 
 







 


Codi Tècnic de l’Edificació:  HE-0 
 
Projecte: Local per a joves – Edifici Antic Mercat de la Pelegrina 


Data: març 2017  
Localidad: Vilafranca del Penedès 


Comunidad: Catalunya 
 


Tipus d’obra: Reforma i ampliació d’equipament entre mitgeres, amb  


Canvi d’ús: d’equipament comercial a equipament administratiu  


 
Superfície útil:  992 m2 


Zona climàtica:  C2 - III 


 


CONFORMITAT AMB LA REGLAMENTACIÓ 
La qualificació Energètica per a l’indicador “consum energètic d’energia primària no 
renovable” de l’edifici o la part ampliada ha de ser d’una eficiència igual o superior a la 
classe B, d’acord al procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica dels 
edificis. 
EL RESULTAT DE LA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA GLOBAL DE L’EDIFICI, EN 
CONSUM D’ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE,  ÉS CLASSE A 
Per tant l’edifici descrit COMPLEIX la reglamentació establerta pel codi tècnic de 
l’edificació, en el seu document bàsic HE0. 
Procediment de càlcul de la qualificació energètica: Eina simplificada CEXv2.3 
 


Codi Tècnic de l’Edificació:  HE-1 
Projecte: Local per a joves – Edifici Antic Mercat de la Pelegrina 
Data: març 2017  
Localidad: Vilafranca del Penedès 
Comunidad: Catalunya 
 


Tipus d’obra: Reforma i ampliació d’equipament entre mitgeres, amb  
Canvi d’ús: d’equipament comercial a equipament administratiu  
 


 
CONFORMITAT AMB LA REGLAMENTACIÓ 
L’edifici descrit COMPLEIX la reglamentació establerta pel codi técnic de l’edificació, en 
el seu document bàsic HE1. 
 
 
 







 


Calefacció  Refrigeració 
 
% de la demanda de referència             31,5          68,5 
 
Proporció consum relatiu            34,2          65,8          
 
El compliment indicat inclou la comprovació de la transmitància límit de 1,2 W/m²K 
establerta per a las particions interiors que separen les unitats d’ús amb el sistema de 
calefacció previst en el projecte, amb les zones comuns de l’edifici no calefactades. 
 
Als efectes del compliment de les demandes de calefacció i refrigeració i del consum 
d’energia primària respecte dels casos límits, tenim: 
 
D cal = 22,0 kWh/m2.any 
D ref = 47,9 kWh/m2.any 
C ep = 121,0 kWh/m2.any 
Procediment de càlcul de la qualificació energètica: Eina simplificada CEXv2.3 
 


MD 3.8 Altres requisits de l’edifici         


Accés al servei de telecomunicacions 
El projecte de l’edifici garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les infraestructures de 
telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a 
los servicios de telecomunicación” (BOE 28/02/1998). Les reserves i previsions d’espais corresponents 
s’han considerat a la Memòria Constructiva en el Sistema de Condidionament, Instal·lacions i Serveis (MC 
6.11) 


Ecoeficiència  
El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de 
Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus. 


Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix en l’apartat de la Memòria Constructiva 
corresponent al sistema al qual es refereix (envolvent, instal·lacions, etc.) i, en alguns casos, també 
en els Plànols i/o els Amidaments. També s’incorpora, com a annex al projecte, el Pla de gestió 
dels residus de construcció que es generaran durant l’obra.  


A més dels paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de superar els 10 punts 
mínims establerts pel Decret, fent un total de 27 PUNTS. Al final d’aquest capítol s’ha incorporat 
una fitxa resum, justificativa del seu compliment.  


Com a informació complementària a la de la fitxa, s’opta perquè  la família de productes de la 
construcció de l’edifici que disposaran del Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la 
Generalitat de Catalunya  siguin  les aixetes dels aparells sanitaris.    


 


 


 







 


PARÀMETRES D’ECOEFICIÈNCIA RELATIUS ALS MATERIALS I SISTEMES 
CONSTRUCTIUS (art. 6 


En la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions 
constructives següents:  


Solució constructiva  Punts 


a) Façana ventilada a orientació sud-oest (± 90º). En totes les façanes amb 
aquesta orientació. Es considera la definició de façana segons D.259/2003 de 
requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges. Segons el CTE una 
cambra d’aire ventilada és aquella d’ample ≥3cm i ≤10cm amb un sistema de 
recollida i evacuació de l’aigua; obertures de ventilació amb una amplada >5mm 
i una àrea efectiva ≥120 cm2 per cada 10 m2 de façana entre forjats, repartides 
al 50% entre la part superior i la inferior. 


5>0 


b) Coberta ventilada. En totes les cobertes (menys badalots d’escala i ascensor). 
Segons el CTE (Document Bàsic HS), es considera cambra d’aire ventilada 
d’una coberta aquella que: - estigui al costat exterior de l’aïllant tèrmic i - es 
ventili per mitjà d’un conjunt d’obertures de tal manera que la divisió entre la 
seva àrea efectiva total, Ss en cm2 , i la superfície de la coberta, Ac en m2 , 
compleixi la condició 30 > Ss/Ac > 3. Es recomana que 30 > Ss/Ac > 25.  


5>0 


c) Coberta enjardinada. En totes les cobertes (menys badalots d’escala i 
ascensor). Quan hi hagi col·lectors solars, a sota d’aquests s’ha de mantenir el 
mateix sistema constructiu que a la resta de la coberta enjardinada, tot i que 
l’acabat pot ser diferent, com per exemple grava, per tal de mantenir la inèrcia 
tèrmica 


5>0 


d) Sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de 
l’estructura La superfície d’estructura s’ha de mesurar en planta. La posada en 
obra només ha de requerir una mínima manipulació (armat de repartiment i xapa 
de compressió) 


6>6 


e) Sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels 
tancaments exteriors massissos. L’element preindustrialitzat ha d’assolir per si 
mateix els requeriments d’impermeabilització i aïllament. Com a pell interior del 
tancament s’admet un trasdossat de qualsevol tipus. 


5>0 


f) En edificis d’habitatge, que el 80% d’aquests rebin en l’obertura de la sala una 
hora d’assolellament directe entres les 10 i les 14 hores solars, en el solstici 
d’hivern L’assolellament l’ha de rebre la superfície obligatòria d’obertura de la 
sala, segons D.259/2003 de requisits mínims d’habitabilitat en els edificis 
d’habitatges (sup. ≥ 1,40 m2 entre 0,80 m i 2 m d’alçària) 


5 -- 


g) Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments 
verticals exteriors en un 10% de 0,70 W/m2 K Per tal de no entrar en 
contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació 
obligatòria del Document Bàsic HE (29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, 
és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del 
CTE). Pel seu càlcul, l’amidament de les superfícies s’ha de fer per l’interior, 
segons criteri del CTE. Per tant, no es consideraran els cantells del forjats. 
Tampoc no es tindran en compte els tancaments verticals provisionals del locals 
(cal recordar que en aquest cas, cal aïllar el forjat en contacte amb els locals) 


4>4 


h) Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments 
verticals exteriors en un 20% de 0,70 W/m2 K 


6 


i) Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments 8 







 


verticals exteriors en un 30% de 0,70 W/m2 K 


j) Disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici. 
S’entén que només afecta les aigües pluvials que es puguin recollir per sobre la 
rasant del carrer. També s’adjudiquen 5 punts si es disposa d’un sistema de 
reaprofitament d’aigües grises 


5>0 


k) Disposar d’un sistema de reaprofitament d’ aigües grises i pluvials de l’edifici A 
efectes exclusivament d’aquest Decret es consideren aigües grises les 
procedents de rentamans de lavabos, dutxes i banyeres 


8>0 


l) Utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la 
construcció, pneumàtics, residus d’escumes, etc.) per sub-bases, paviments, 
pannells aïllants i d’altres usos S’entén que es refereix a una ”família de 
productes” (per exemple totes les “pintures”, tots els “aïllaments”, etc.) 


4>0 


m) En cas de demolició prèvia, reutilitzar tots els residus petris generats en la 
construcció del nou edifici  


4>0 


n) Que les diferents entitats privatives de l’edifici, (tots els habitatges, oficines, 
etc.), disposin de ventilació creuada natural, entenent per aquesta la 
proporcionada per façanes oposades o en cantonada, o per elements que 
comptabilitzin pel càlcul de perímetre de façana Es considera que hi ha ventilació 
creuada en una unitat privativa en cantonada quan aquesta disposa de més 
d’una obertura en cada façana per poder crear corrent d’aire. Segons el 
D.259/2003 de requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatge, els 
elements que computen en el càlcul de perímetre de façana (i a on poden 
ventilar habitacions) són les façanes i els patis d’illa. 


6>6 


o) Utilitzar energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o 
refrigeració) de l’edifici El sistema ha d’estar dimensionat per cobrir un mínim del 
30% de la demanda 


7>7 


p) Enllumenat d’espais comunitaris o d’accés, interiors o exteriors, amb detectors 
de presència, sempre que al sistema d’enllumenat no li afecti negativament 
l’encesa i apagada sovintejada 


3>0 


q) En edificis d’habitatges, si les obertures dels tancaments exteriors dels 
habitatges disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el 
conjunt de bastiment i envidrament tenen aïllament a so aeri R ≥ 28 dBA S’entén 
que només afecta les obertures dels habitatges, excloent-hi les zones 
comunitàries. R = assaig en laboratori 


4 --- 


r) En edificis d’habitatges si els elements horitzontals de separació entre 
propietats i usuaris diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions 
constructives en les que el nivell d’impacte Ln en l’espai inferior sigui ≤ 74 dBA 


4 --- 


 


 
MD 4  Termini de l’obra 


 


El termini d’execució i l’ordre dels treballs quedarà establert en el Planning, que presentarà a la DF 
abans del inici d’aquestes per tal de dur a terme la seva aprovació. Per les característiques  de l'obra es 
preveu una durada de l’obra de 6 mesos. 


 







 


MD 5  Classificació del contractista 
 


El contractista que executi les obres haurà de complir les especificacions marcades a la Normativa 
Estatal de Contratacion. Aquesta normativa estableix que el contractista haurà de ser capaç d’executar 
obres dins de les categories: 


       I. Grup C: Edificacions 


Subgrup 2: estructures de fabrica i formigó, CAT C 


Subgrup 4: ram de paleta. CAT C 


Subgrup 6: pavimenta. CAT B 


Subgrup 7: aïllaments i impermeabilitzacions. CAT B 


Subgrup 8: fusteria. CAT A 


Subgrup 9: tancaments metàl·lics. CAT A 


 


II. Grup I:INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 


Subgrup 7: Telecomunicacions i instal·lacions, CAT A 


 


 III. Grup J: INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES 


 


Subgrup 1: Elevadores o transportadores, CAT A 


Subgrup 2: De ventilació, calefacció i climatització, CAT B 


Subgrup 4: De lampista i sanitàries, CAT A 


 


 IV. Grup K:ESPECIALS 


Subgrup 9: Instal·lacions contra incendis, CAT A 


 


    
 


MD 6  Pressupost  
El pressupost d’execució per contracte puja la quantitat de 986.957,92 € IVA inclòs. 


 


 


 


L’arquitecte 


 


 


 


Vilafranca del Penedès, març de 2017. 







 


MC MEMORIA CONSTRUCTIVA 


MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 
El  solar a edificar està ocupat parcialment per l’edifici de l’antic mercat la Pelegrina, el plànol d’enderrocs 
mostra les afectacions a l’estructura existent. El terreny és pràcticament pla. El clavegueram i la resta de 
xarxes de servei estan situades al carrer, a la façana principal. L’ampliació afecta la demolició d’elements 
d’urbanització. 


MC 1 Sustentació de l’edifici  
La cota de fonamentació de l’estructura nova és  -1,50m referida a la cota  0,00 del projecte. 


Aquesta cota correspon a l’anomenat nivell 2, llims argilosos/argiles llimoses. 


Com a paràmetres de càlcul s’han utilitzat els que figuren a l’estudi geotècnic.   


MC 2 Sistema estructural 


MC 2.1 Fonamentació i contenció de terres 


Descripció 
A la vista del terreny excavat, l’autor de l’estudi geotècnic, desplaçat a l’obra, apreciarà  la validesa de les 
dades aportades per l’estudi i comunicarà a la Direcció Facultativa qualsevol indefinició, canvi o incidència. 
Segons la informació obtinguda, les recomanacions i les conclusions de l’estudi geotècnic  que forma part 
d’aquest projecte com a documentació annexa, s’ha adoptat la fonamentació directa com la solució més 
idònia per a aquest projecte. 
La fonamentació prevista respon a la tipologia de fonamentació directa de formigó armat, amb sabates 
aïllades independitzades de l’estructura de l’edifici existent. 
En aquest projecte no es preveuen excavacions ni reblerts que no siguin els propis de la fonamentació de 
l’edifici i l’execució de les soleres. 


Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veins 
No es preveuen més enllà de les pròpies amb l’edifici objecte d’ampliació. 
Aquestes hipòtesis es comprovaran i a l’inici de l’obra, abans de l’excavació generalitzada del solar i 
s’executaran les cales necessàries, supervisades per part de la Direcció Facultativa, per tal de valorar els 
condicionants derivats de l’edificació i els serveis existents. De la valoració d’aquests condicionants se’n 
derivaran les oportunes mesures per adequar el procés constructiu i si és el cas les característiques de la 
fonamentació projectada per minimitzar les possibles interaccions 


Dimensionat 
Pel dimensionat dels fonament s’han considerat les reaccions obtingudes en els nusos corresponents 
segons el procés de càlcul general de l’estructura que se s’explica en aquest  apartat. A més s’han tingut 
en compte les càrregues directament aplicades sobre les bigues de trava i les bigues centradores. 


Recobriments mínims per durabilitat i resistència al foc 
Atès a les característiques del terreny i de l’ambient, i segons la classificació d’exposició ambiental de 
l’estructura de l’EHE-08, les sabates i els murs de contenció tenen una classe general d’exposició: IIa, 
sense cap classe d’exposició específica.              
El recobriment mínim d’una armadura s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests valors 
mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els plànols i el que 
servirà per definir els separadors. 
Als plànols d’estructura s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de 
l’estructura de 50 anys, del tipus d’ambient i/o de la resistència al foc necessària dels diferents elements 
estructurals. Aquests valors dels recobriments corresponen a formigó elaborat amb ciment CEM I o amb 
altres tipus de ciment, o amb addicions,  i per a un control d’execució estadístic. 







 


  


Caracterització dels materials 
 
- El formigó dels elements de fonamentació i contenció, en concordança amb el tipus d’exposició a 
l’ambient de l’estructura i amb el càlcul estructural, serà: 


o HA-25/B/30/IIa  


o nivell de control: estadístic 


- L’acer d’armar serà: 
o barres corrugades: B500S 


o malles electrosoldades: B500T 


 


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 l’EHE-08 


 
Per als Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat  del formigó i l’acer tenen el valor igual a 
la unitat. 
 


MC 2.2 Estructura 


Descripció 
L’estructura consta de planta baixa i planta pis. 
L’estructura horitzontal de totes les plantes de nova construcció és un forjat de llosa massissa de formigó 
armat de 22/24cm de cantell. L’estructura vertical està composada pels pilars de formigó armat i el mur de 
la caixa de l’ascensor, és d’obra de fàbrica ceràmica de 15 cm de gruix. 
La llum màxima entre eixos de pilars és de 7,0 m, corresponent a les lloses de les rampes. La resta de 
llums estan al voltant dels 4/5m, i més curtes per fer compatible l’estructura amb les alçades lliures que 
permet l’estructura existent.  
Segons s’ha indicat a l’apartat MD 3.3 “Seguretat en cas d’incendi”, al punt Condicions per a la Intervenció 
de bombers, en aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels 
bombers. 


 
 


MEMORIA ESTRUCTURA 


 
1.- VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA 
Versió: 2017 


Número de llicència: 87749 
 







 


2.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA 
Projecte: Local Joves 


Clau: Local Joves-4 
 


3.- NORMES CONSIDERADES 
Formigó: EHE-08 


Acers conformats: CTE DB SE-A 


Acers laminats i armats: CTE DB SE-A 


Foc (Formigó): CTE DB SI - Annex C: Resistència al foc de les estructures de formigó armat. 


Foc (Acer): CTE DB SI - Annex D: Resistència al foc dels elements d'acer. 


Categoria d'ús: C. Zones d'accés al públic 
 


4.- ACCIONS CONSIDERADES 
 


4.1.- Gravitatòries 


Planta S.C.U. 
(t/m²) 


Càrreg.mortes 
(t/m²) 


Sostre coberta +6,00m 0.10 0.15 
Sostre PBaixa +2,75m 0.30 0.15 
Fonamentació 0.00 0.00 


 


4.2.- Vent 
CTE DB SE-AE 
Codi Tècnic de l'Edificació. 
Document Bàsic Seguretat Estructural - Accions en l'Edificació 


  


Zona eòlica: C 


Grau d'aspror: IV. Zona urbana, industrial o forestal 


  


L'acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe que actua en la direcció perpendicular a la 
superfície exposada. El programa obté de forma automàtica aquesta pressió, conforme als criteris del 
Codi Tècnic de l'Edificació DB-SE AE, en funció de la geometria de l'edifici, la zona eòlica i grau 
d'aspror seleccionats, i l'alçada sobre el terreny del punt considerat: 


  


qe = qb · ce · cp 


 


On: 


qb És la pressió dinàmica del vent conforme al mapa eòlic de l'Annex D. 


  


ce És el coeficient d'exposició, determinat conforme a les especificacions de l'Annex D.2, en funció 
del grau d'aspror de l'entorn i l'alçada sobre el terreny del punt considerat. 


  


cp És el coeficient eòlic o de pressió, calculat segons la taula 3.5 de l'apartat 3.3.4, en funció de 
l'esveltesa de l'edifici en el pla paral·lel al vent. 


  


  


  Vent X Vent Y 







 


qb 
(t/m²) esveltesa cp (pressió) cp (succió) esveltesa cp (pressió) cp (succió) 


0.053 0.33 0.70 -0.33 1.17 0.80 -0.57 
 
  


  


Pressió estàtica 


Planta Ce (Coef. exposició) Vent X 
(t/m²) 


Vent Y 
(t/m²) 


Sostre coberta +6,00m 1.42 0.077 0.103 
Sostre PBaixa +2,75m 1.34 0.073 0.097 


 
  


  


Amples de banda 


Plantes Ample de banda Y 
(m) 


Ample de banda X 
(m) 


Sostre coberta +6,00m 4.89 17.50 
Sostre PBaixa +2,75m 0.00 0.00 


 
  


No es realitza anàlisi dels efectes de 2n ordre 


Coeficients de Càrregues 


    +X: 1.00            -X:1.00 


    +Y: 1.00            -Y:1.00 


  


Càrregues de vent 


Planta Vent X 
(t) 


Vent Y 
(t) 


Sostre coberta +6,00m 0.561 2.662 
Sostre PBaixa +2,75m 0.000 0.000 


 
  


Conforme a l'article 3.3.2., apartat 2 del Document Bàsic AE, s'ha considerat que les forces de vent 
per planta, en cada direcció de l'anàlisi, actuen amb una excentricitat de ±5% de la dimensió màxima 
de l'edifici. 


  
 


4.3.- Foc 
Dades per planta 


Planta R. req. F. Comp. 
Revestiment d'elements de formigó Revestiment d'elements metàl·lics 


Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs Pilars 
Sostre coberta +6,00m R 90 X Genèric Genèric Pintura intumescent 
Sostre PBaixa +2,75m R 90 X Genèric Genèric Pintura intumescent 
Notes: 


- R. req.: resistència requerida, període de temps durant el qual un element estructural ha de mantenir la seva capacitat portant, 
expressat en minuts. 
- F. Comp.: indica si el forjat té funció de compartició. 


  







 


4.4.- Hipòtesi de càrrega 
Automàtiques Pes propi 


Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 


Addicionals Referència Descripció Naturalesa 
N 1 Neu Neu 


 


 
  
 


4.5.- Llistat de càrregues 
Càrregues especials introduïdes (en t, t/m i t/m²) 


  


Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 


Sostre PBaixa +2,75m 


Càrregues mortes Lineal 0.20 (73.59,62.99) (73.59,49.46) 
Càrregues mortes Lineal 0.26 (78.48,56.45) (78.48,49.59) 
Càrregues mortes Lineal 0.26 (88.28,56.30) (88.26,49.09) 
Càrregues mortes Lineal 0.04 (78.48,56.45) (88.20,56.45) 
Càrregues mortes Lineal 0.20 (78.83,49.39) (83.12,49.39) 
Càrregues mortes Lineal 0.16 (74.91,48.88) (70.30,48.88) 
Càrregues mortes Lineal 0.16 (70.27,44.45) (74.91,44.45) 
Càrregues mortes Lineal 0.67 (75.13,48.88) (78.35,48.88) 
Càrregues mortes Lineal 0.76 (75.13,47.73) (75.13,44.58) 
Càrregues mortes Lineal 0.67 (89.67,46.54) (89.67,44.33) 
Càrregues mortes Lineal 0.76 (89.67,44.37) (92.27,44.37) 
Càrregues mortes Lineal 0.34 (92.18,47.56) (92.18,44.64) 
Càrregues mortes Lineal 0.34 (89.82,44.52) (92.03,44.52) 
Càrregues mortes Lineal 0.23 (75.46,44.47) (89.49,44.47) 
Càrregues mortes Lineal 0.67 (83.33,47.63) (83.33,44.58) 
Càrregues mortes Lineal 0.53 (74.97,63.00) (74.97,49.51) 
Càrregues mortes Lineal 0.53 (75.44,58.97) (77.03,58.97) 
Càrregues mortes Lineal 0.09 (78.58,58.95) (88.42,58.95) 
Càrregues mortes Lineal 0.53 (89.71,58.96) (91.60,58.96) 
Càrregues mortes Lineal 0.53 (78.59,62.75) (78.59,59.01) 
Càrregues mortes Lineal 0.76 (92.27,47.57) (92.27,44.58) 
Càrregues mortes Lineal 0.16 (70.42,48.92) (70.42,44.46) 
Càrregues mortes Lineal 1.48 (87.24,45.75) (87.24,44.63) 
Càrregues mortes Lineal 0.20 (83.61,49.38) (87.92,49.38) 
Càrregues mortes Lineal 0.16 (92.23,47.59) (92.23,48.73) 
Càrregues mortes Lineal 0.34 (75.43,49.00) (78.33,49.00) 
Càrregues mortes Lineal 0.26 (74.83,62.84) (74.83,60.64) 
Càrregues mortes Lineal 0.26 (74.83,59.39) (74.83,58.47) 
Càrregues mortes Lineal 0.26 (74.83,57.57) (74.83,54.47) 
Càrregues mortes Lineal 0.26 (74.83,53.29) (74.83,49.54) 







 


Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 


Càrregues mortes Superficial 0.12 (90.15,56.34) (91.85,56.34) (91.85,58.89) 
(90.15,58.89) 


N 1 Superficial 0.05 (70.32,44.38) (74.95,44.38) (74.95,49.00) 
(70.31,49.00) 


Sostre coberta +6,00m 


Càrregues mortes Lineal 0.24 (75.22,48.97) (92.26,48.97) 
Càrregues mortes Lineal 0.24 (92.26,48.98) (92.26,44.38) 
Càrregues mortes Lineal 0.24 (92.28,44.40) (75.22,44.40) 
Càrregues mortes Lineal 0.24 (75.22,44.42) (75.22,48.93) 
Càrregues mortes Lineal 0.19 (89.67,44.50) (89.67,46.45) 
Càrregues mortes Lineal 0.19 (89.69,46.45) (92.17,46.45) 


Càrregues mortes Superficial 0.05 (75.17,44.39) (75.18,49.01) (92.32,49.02) 
(92.32,46.48) (89.50,46.48) (89.50,44.38) 


 
  
 


5.- ESTATS LÍMIT 
E.L.U. de ruptura. Formigó 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 
E.L.U. de ruptura. Acer laminat 


CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 


Tensions sobre el terreny 
Desplaçaments 


Accions característiques 


 
  
 


6.- SITUACIONS DE PROJECTE 
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els 
següents criteris: 


- Amb coeficients de combinació 


≥j 1 i >1
γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai kiG P Q Q


 
- Sense coeficients de combinació 


≥ ≥


γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1


G P Q
 


- On: 


  


Gk Acció permanent 
Pk Acció de pretesat 
Qk Acció variable 
γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
γP Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 
γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 
γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 
ψp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament 
 
  
 







 


6.1.- Coeficients parcials de seguretat (γ) i coeficients de combinació (ψ) 
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 


E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08 


  


Persistent o transitòria 


  
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 


Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
 
  


E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C 


  


Persistent o transitòria 


  
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 


Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 
 
  


E.L.U. de ruptura. Acer laminat: CTE DB SE-A 


  


Persistent o transitòria 


  
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 


Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 
Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
 
  


  


Accidental d'incendi 


  
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 


Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.700 0.600 
Vent (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000 
 
  


Tensions sobre el terreny 


  


Característica 


  
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 


Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 







 


Característica 


  
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 


Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 
  


Desplaçaments 


  


Característica 


  
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 


Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 
  
 


6.2.- Combinacions 
  Noms de les hipòtesis 


PP Pes propi 
CM Càrregues mortes 
Qa Sobrecàrrega d'ús 
V(+X exc.+) Vent +X exc.+ 
V(+X exc.-) Vent +X exc.- 
V(-X exc.+) Vent -X exc.+ 
V(-X exc.-) Vent -X exc.- 
V(+Y exc.+) Vent +Y exc.+ 
V(+Y exc.-) Vent +Y exc.- 
V(-Y exc.+) Vent -Y exc.+ 
V(-Y exc.-) Vent -Y exc.- 
N 1 Neu 
  
  
 


7.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 
Grup Nom del grup Planta Nom planta Alçada Cota 


2 Sostre coberta +6,00m 2 Sostre coberta +6,00m 2.96 5.71 
1 Sostre PBaixa +2,75m 1 Sostre PBaixa +2,75m 3.05 2.75 
0 Fonamentació       -0.30 


 
  
 


8.- DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS 
 


8.1.- Pilars 
GI: grup inicial 


GF: grup final 


Ang: angle del pilar en graus sexagesimals 


  







 


Dades dels pilars 
Referència Coord(P.Fix) GI- GF Vinculació exterior Ang. Punt fix Cantell de recolzament 
P1 ( 75.28, 63.04) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.60 
P2 ( 78.48, 63.04) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.60 
P3 ( 83.34, 63.04) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.60 
P4 ( 88.20, 63.04) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.60 
P5 ( 91.91, 63.04) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 0.60 
P6 ( 75.28, 59.05) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60 
P7 ( 78.48, 59.04) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60 
P8 ( 83.34, 59.04) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60 
P9 ( 88.20, 59.04) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60 
P10 ( 91.76, 59.04) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60 
P11 ( 75.28, 56.41) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60 
P12 ( 78.48, 56.41) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60 
P13 ( 83.34, 56.41) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60 
P14 ( 88.20, 56.41) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60 
P15 ( 91.76, 56.41) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60 
P16 ( 75.28, 52.89) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60 
P17 ( 78.48, 52.89) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60 
P20 ( 70.42, 49.04) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.60 
P21 ( 75.28, 49.04) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.60 
P22 ( 78.48, 49.04) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.60 
P23 ( 83.34, 49.04) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.60 
P24 ( 88.20, 49.04) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.60 
P25 ( 92.20, 49.04) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.60 
P26 ( 70.42, 44.46) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60 
P27 ( 75.28, 44.46) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60 
P28 ( 78.48, 44.46) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60 
P29 ( 83.34, 44.46) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60 
P30 ( 88.20, 44.46) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60 
P31 ( 92.20, 44.46) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60 
P32 ( 89.68, 46.50) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60 
 
  
 


9.- DIMENSIONS, COEFICIENTS D'ENCASTAMENT I COEFICIENTS DE 
VINCLAMENT PER A CADA PLANTA 
  


Pilar Plant
a 


Dimension
s 


(cm) 


Coeficient 
d'encastament 


Coeficient de 
vinclament Coeficient de rigidesa 


axial 
Cap Peu X Y 


P1, P2, P3, P4, P5,  
P6, P7, P8, P9, 
P10,  
P16, P17, P26, 
P20,  
P11, P12, P13 


1 30x25 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 


P27, P29, P30, 
P31,  
P28, P23 


2 30x25 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 


1 30x25 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 


P21, P22, P24, P25 
2 30x25 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 


P14, P15 1 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 


P32 
2 HE 120 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 HE 120 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 


 
  







 


 


10.- MATERIALS UTILITZATS 
 


10.1.- Formigons 
  


Element Formigó fck 
(kp/cm²) γc 


Àrid 
Ec 


(kp/cm²) Naturalesa Mida màxima 
(mm) 


Tots HA-25 255 1.50 Quarsita 15 277920 
 
  


  
 


10.2.- Acers per element i posició 
 
10.2.1.- Acers en barres 
  


Element Acer fyk 
(kp/cm²) γs 


Tots B 500 S 5097 1.15 
 
  


  
 
10.2.2.- Acers en perfils 
  


Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic 
(kp/cm²) 


Mòdul d'elasticitat 
(kp/cm²) 


Acer conformat  S235 2396 2140673 
Acer laminat  S275 2803 2140673 


 
  


  


MC 3 Sistemes envolvent i d’acabats exteriors  
Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del CTE.  


A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolvent exterior o de la 
compartimentació interior, identificats amb un codi de referència que es recull en un plànol que s’adjunta 
com annex a la Memòria,  i agrupats segons la següent classificació: 


3.1 Terres en contacte amb el terreny 
3.2 Murs en contacte amb el terreny 
3.3  Façanes 
3.4 Coberta 
3.5 Terres en contacte amb l’exterior 
3.6 Mitgeres  
3.7 Compartimentacions interiors verticals 
3.8 Compartimentacions interiors horitzontals 
3.9 Elements de protecció 


Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques i prestacions 
segons els Documents Bàsics del CTE que li siguin d’aplicació.  
Com a annex a la Memòria s’adjunten les fitxes justificatives del DB HR ”Protecció enfront del soroll” i DB 
HE-1 “Limitació de la demanda energètica” 







 


MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny 


La solera de l’edifici serà armada sobre emmacat de graves i làmina de polietilè, garanteix un grau 
d’impermeabilitat ≤ 1 (Ks=10-9 cm/s i presència d’aigua baixa ja que el nivell freàtic es troba 10m per sota 
del terra de l’edifici). 


MC 3.3 Façanes 


- Part cega de les façanes   


Les façanes de l’ampliació seran d’obra de fàbrica composta per dues fulles de maó ceràmic amb aïllament 
tèrmic entremig i cambra d’aire sense ventilar. La fulla exterior, situada passant, per davant de l’estructura 
portant, serà de fàbrica vista de 28x13,5x7,5cm i la fulla interior per a revestir amb peça 28x13,5x9cm. 
Aillant  amb pannell de poliestirà extruït de 6 cm de gruix, col.locat amb separadors que actuaran a més 
com a connectors estructurals de les dues fulles. Gruix total 35,00 cm. Les façanes tindran un grau 
d’impermeabilitat ≥ 3 (edifici en zona eòlica C , altura de l’edifici <15m i zona pluviomètrica III). 
 
 A les façanes existents es preveu realitzar una  injecció poliuretà a la cambra d’aire existent. 
 
 


- Obertures de les façanes  
La fusteria exterior serà d’alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic i envidrament amb cambra 
d’aire. Les obertures de l’ampliació tenen com a protecció solar exterior una planxa metàl.lica perforada i 
cortines motoritzades, segons detall. 
 


- Ponts tèrmics  
Les solucions constructives dels ponts tèrmics estan detallades a la documentació gràfica del projecte.  
Per al càlcul de la demanda energètica de l’edifici s’han tingut en compte uns valors de transmitància 
tèrmica lineal dels ponts tèrmics (Ψ) obtinguts de la base de dades del programa CEX (versió 3.0) per a 
unes solucions constructives similars a les del projecte. 


- Elements de protecció de les façanes 
Els elements de protecció de l’edifici són baranes de barrots verticals d’acer pintat, o baranes massisses 
d’obra o panells de fusta. L’alçada de protecció és d’1,10m quan el desnivell que protegeix és superior a 
6m i de 0,90m quan aquest desnivell esta entre 0,55m i fins a 6m.  


 


MC 3.4 Mitgeres 


La mitgera en contacte amb l’edifici veí es resol amb fàbrica de maó calat(existent) amb extrasdossat 
directe de plaques de guix laminat amb llana mineral adherit. Segons detall. 


 


MC 3.5 Cobertes 


- Part massissa de la coberta 
La coberta de l’ampliació serà plana   invertida transitable amb un pendent del 2%. Aillament de poliestirè 
extruït de 10 cm de gruix. Acabat amb peça de terratzo rentat a l’àcid. 
 
La coberta existent, és una coberta lleugera resolta amb panell de xapa metàl.ica i llana de roca de 5cm de 
gruix. Sobre aquest es realitza un trasdossat acústic amb sistema mixt de placa de guix i llana de roca de 
5cm de gruix. 


 
 


 







 


MC 4 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 
 


Per a les compartimentacions interiors verticals (parets i envans), s’ha optat per la utilització d’elements 
ceràmics de 15cm i 10cm de gruix. En planta pis les parts altes de les divisòries es resolen amb panell de 
cartó guix dobles amb replè de llana mineral. 
Mampares de perfileria d’al.lumini amb vidre laminar 6+6 translúcid. 
A la sala de creació i als bucs d’assaig els paraments presenten un tractament d’aillament acústic. 
Arrambador d’aglomerat de fibres orientades en la sala de creació i en la zona del vestíbul.  
 
 
- Obertures de la compartimentació interior vertical (portes) 
 
Portes acústiques de planxa d’acer, acabat pintat. 
Portes de fusta, acabat pintat. 
Portes de vidre laminar 6+6 amb fre. 
Porta planxa d’acer,(armari de comptadors d’electricitat) REBT: E 30 
 
MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 


- Compartimentació interior horitzontal 
Els forjats horitzontals de la planta pis disposaran de terra de linoleum sobre capa allisadora o terra de fusta 
flotant per garantir l’aïllament a soroll d’impacte. 
El sostre té diversos tipus de tractament: 
Llosa de formigó deixat vist. 
Cel ras acústic amb un panell mixte de cartó guix, sala de creació  i bucs d’assaig. 


Cel ras de plaques de fibres vegetals, perfileria oculta. 


Cel ras registrable de plaques d’al.lumini, cuina. 


Cel ras de plaques de guix registrable, sanitaris. 


 


MC 4.3 Escales i rampes interiors   


- Trams i replans 


La escala té la següent configuració: estesa 32cm, frontal 16cm, amplada tram 1,20m i replà 
intermedi d’1,20m. 


Està formada per la llosa estructural de formigó definida als plànols d’estructures, deixat vist i un 
esglaonat de pedra nacional tipus sant Vicens.  


MC 5 Sistema d'acabats 
De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents:    


-  Enguixat a bona vista pintat amb pintura plàstica en paraments verticals. 
- Enrajolats amb placa de gres porcel.lànic en paraments verticals fins al sostre de banys i cuina. A la 


cuina l’acabat de la superfície de qualsevol element situat a menys de 30cm dels límits de l’espai 
d’emmagatzematge immediat de residus és impermeable i fàcilment netejable. 


- Paviment en planta baixa llosa de formigó de 15cm de gruix acabat polit. 
- Planta pis, paviment de linoleum i paviment de de parquet flotant de fusta  en aules 6 i 7. 
 
Acabats interiors dels locals de les instal·lacions o serveis, d’acord amb les corresponents normatives. 







 


MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
El solar disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i 
clavegueram. 


S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 


- Ascensor 


- Evacuació separativa d’aigües residuals i pluvials 


- Extracció de bafs de la cuina 


- Ventilació mecànica amb recuperadors entàlpics dels interiors dels locals  


- Instal·lacions de protecció contra incendi. 


El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de 
normativa d’aplicació.  


A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra considera l’exigència de limitar la transmissió de 
nivells de soroll i vibracions, en compliment del DB HR. 


En planta baixa es situen les connexions de servei d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions, així com 
la centralització de comptadors divisionaris d’aigua i electricitat.  


La coberta de l’edifici -en la que es situen els compressors dels equips de climatització. Serà accessible 
a través d’una escala exterior a efectes de manteniment.  


MC 6.1 Sistemes de transport 


Instal·lació d’ascensor 
Es col·loca un ascensor, que donarà servei a les plantes d’habitatge i a l’aparcament, segons el que 
s’especifica a la Llei 18/2007 del Dret de l’habitatge i al Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995)  
L’ascensor tindrà un únic accés i 2 parades amb un recorregut de 3 m per sobre de la rasant. En cada 
planta, l’espai d’accés a l’ascensor permet la inscripció d’un cercle de diàmetre d’1,50 m. 
Serà de tipus elèctric amb maquinària incorporada en el recinte.  
Les dimensions de la cabina correspondran a les d’un ascensor adaptat: 1,10 d’amplada x 1,40 de fondària, 
tindrà capacitat per a 8 persones i 600 kg de càrrega. Les portes de la cabina, així com les del recinte seran 
telescòpiques. 


El recinte de l’ascensor garantirà la resistència mecànica que estableix el Reglament d’ascensors, 
satisfarà l’aïllament acústic mínim que s’indica en el DB HR (≥ 55dB) i l’aïllament tèrmic que s’indica 
en el DB HE-1 (U ≥ 1,2 W/m2ºC) i tindrà una resistència al foc segons especificacions del DB SI  (EI 
≥120 en l’aparcament).  Les portes del recinte tindran una resistència al foc E 30 en totes les 
plantes. 


La instal·lació complirà els requisits del RD 1314/97 “Reglamento de ascensors” i, en particular, de la 
norma UNE EN 81-1-2001 ”Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte I: 
ascensores eléctricos”. 


Pel que fa a les característiques constructives i a les de l’equip: 
Es preveu un ascensor que funcioni a velocitat d’1 m/s i que tingui una potència elèctrica de 3,5 kW. El 
quadre elèctric i de comandament es troba al replà de la planta pis i al seu costat es col·locarà un extintor 
de CO2 i eficàcia 21 B. A més es garantirà la il·luminació permanent de 50lux a l’entorn immediat de l’accés 
a l’ascensor. 
L’acabat interior de la cabina serà estàndard amb mirall d’1,5m d’alçada i cel ras en gelosia que incorporarà 
la lluminària. 
Les parets del recinte estaran construïdes amb paret de maó perforat i trasdossat de cartó guix amb 
absorbent acústic interposat. 
Aquesta solució constructiva garanteix la resistència mecànica del Reglament d’ascensor i les seves 
prestacions d’aïllament tèrmic, acústic i els de resistència al foc es determinen a l’apartat MC-5  “Sistema 
envolvent exterior, compartimentació interior i acabats”. 







 


El projecte de la instal·lació de l’ascensor, l’execució, el registre i la posta en funcionament estarà a 
càrrec de l’empresa instal·ladora autoritzada que haurà d’actuar en coordinació amb el projecte i la 
construcció de l’edifici. 


MC 6.3 Instal·lacions d'aigua  


La instal·lació de fontaneria donarà servei als locals sanitaris i a les aules.. 
El subministrament serà directe de la xarxa pública amb comptador. 
L’equipament disposarà d’aigua freda que alimentarà els equips de rentamans, els inodors i aigüeres. 


El comptador s’ubiquen de forma centralitzada en armari a la planta baixa a l’accés de l’edifici. Les 
seves dimensions són d’acord a les especificacions fixades per la companyia subministradora i 
permetran efectuar amb normalitat la seva lectura, així com els treballs de manteniment i 
conservació. Es garanteix la seva ventilació així com el seu desguàs per gravetat a la xarxa de 
sanejament. 


La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i 
d’altres reglamentacions,  en quant a: 


- qualitat de l’aigua 


- proteccions contra retorns 


- condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i 
pressió) 


- manteniment 


- estalvi d’aigua, 


- en les següents condicions: 


 


 


Qualitat de l’aigua Els materials i el disseny de la instal·lació garanteix la qualitat de 
l’aigua subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i 
amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la 
vida útil de la instal·lació.  


Protecció contra retorns  Es disposen de sistemes antiretorn. 
S’estableix discontinuïtats entre les instal·lacions de subministrament 
d’aigua i les d’evacuació, així com entre les primeres i l’arribada de 
l’aigua als aparells i equips de la instal·lació. 


Condicions mínimes  de 
subministrament   als 
punts de consum 


Cabals 
instantanis 
mínims: 


Aigua Freda i Calenta 
q ≥ 0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 
q ≥ 0,15l/s  rentavaixelles, aixeta aïllada 
q ≥ 0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i 


rentadora domèstica, safareig, 
abocador 


q ≥ 0,30l/s  banyera ≥ 1,40m 
Pressió: Pressió mínima:   Aixetes, en general    


→ P ≥ 100kPa 
Escalfadors  → P ≥ 150kPa 


Pressió màxima: Qualsevol punt de consum  
→ P ≤ 500kPa 


Manteniment Es preveu el possible buidat de qualsevol tram de la xarxa. 
Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tenen 
les dimensions suficients.  
Es garanteix l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per zones 
comunes. 


Estalvi d’aigua Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes d’estalvi d’aigua 







 


Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 
“Subministrament d’aigua”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com  les 
especificacions de la Companyia subministradora.  


El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 
 


MC 6.4 Evacuació d’aigües 


La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les pluvials de l’edifici, 
conduint-les a la xarxa separativa municipal i evitant l’entrada dels gasos de la instal·lació als locals amb la 
col·locació de sifons hidràulics. 
La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques  HS-5 del CTE i d’altres 
reglamentacions en quant a: 


- ventilació 
- traçat 
- dimensionat 
- manteniment 


en les següents condicions: 
 


Ventilació Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels gasos i 
garanteix el correcte funcionament dels tancaments hidràulics 


Traçat El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües 
residuals i dels residus evitant-ne la retenció.  


Dimensionat La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures 


Manteniment Es dissenya de forma que siguin accessible 


 
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el compliment 
del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 
d’Ecoeficiència, així com  les especificacions del “Reglament dels Serveis Públics de Sanejament” (D. 
130/2003). 
El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 


Disseny i posada en obra 
Les xarxes separatives d’evacuació d’aigües pluvials i d’aigües residuals es portaran fins a l’exterior de 
l’edifici i esconnectaran a la xarxa de clavegueram urbà.  
L’abocament d’aigües residuals i el d’aigües pluvials pel carrer baltà de Cela, disposant-se el corresponent 
sifó general previ al clavegueró. 
Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris. Les aigües pluvials són les de les cobertes, i la 
previsió pel pati interior. 
Les aigües s’evacuen per gravetat.   
Les xarxes disposaran de ventilació primària.  


- Elements de la xarxa d’aigües residuals 
Cada aparell sanitari disposara de tancament hidràulic. 
Els inodors es connectaran directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta d’aparells s’uniran 
a un ramal de desguàs que desemboqui en el baixant. 
El desguàs de les aigüeres, safareigs, rentamans no estaran a més de 4 m del baixant i es connectarà amb 
un pendent entre el 2,5 i 5 %.´ 
Els baixants d’aigües residuals circulen per calaixos verticals d’obra fins a la connexió amb el col·lector.  
Per garantir la ventilació primària, el baixant es perllonga fins a la coberta, sobresortint com a mínim, 1,30 
d’altura sobre la teulada.  
Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els col·lectors. El sifó 
general registrable, que es col·loca previ a la connexió al clavegueró de la xarxa urbana, disposarà d’una 
columna de ventilació fins a la coberta instal·lada entre el sifó i la connexió al clavegueró. 







 


- Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües pluvials 
La teulada a dues aigües disposa de dos canalons de xapa metàl·lica lacada. Els terrats desguassen en 
buneres amb sifó hidràulic.  
La recollida d’aigües del pati es fa amb buneres sifòniques amb reixeta plana. Els baixants recullen les 
aigües pluvials de la teulada i dels terrats fins als col·lectors. 
 Es col·loquen per la cambra de les dues façanes i fixats a paret ≥ 12 cm.  
Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els col·lectors. El sifó 
general registrable que es col·locarà previ a la connexió al clavegueró de la xarxa urbana disposarà d’una 
columna de ventilació fins a la coberta instal·lada entre el sifó i la connexió al clavegueró. 


Materials i equips 
Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants, petita evacuació i 
ventilació; i tub de PVC a pressió per als col·lectors horitzontals. Les unions i elements especials es resolen 
amb peces de PVC del mateix sistema amb unions encolades i amb junta de goma en trams de baixants i 
col·lectors.  
Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 “Productes de la construcció” del DB HS 5. 


Dimensionat 
Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions 
segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 
En l’Annex a la Memòria de Càlculs d’instal·lacions es desenvolupa el dimensionat. 
 


Tipus d’aparell sanitari Unitats de desguàs UD 


Lavabo  1 


Bidet  2 


Dutxa  2 


Banyera (amb o sense dutxa)  3 


Inodor  Amb cisterna  4 


Aigüera De cuina 3 


Safareig 3 


Abocador - 


Bunera sifònica  1 


Rentavaixelles  3 


Rentadora 3 


Cambra higiènica  


(lavabo, inodor, banyera i bidet) 


Inodor amb cisterna 7 


Cambra higiènica  


(lavabo, inodor i dutxa) 


Inodor amb cisterna 6 


 
Pel que fa al cabal d’aigües pluvials, la intensitat pluviomètrica, “i”, del municipi Vilafranca del Penedès, comarca 
de l’Alt Penedès, és de 110 mm/h (o  l/h m2) i s’ha obtingut de la Taula B1 en funció de la isohieta, “i”, 50, i de la 
zona pluviomètrica, B, que s’extreuen del mapa de la figura B1 (Apèndix B del CTE DB HS 5). 


MC 6.5 Instal·lacions tèrmiques  


Instal·lacions de climatització (calefacció, refrigeració, ventilació) i producció d'aigua calenta 
sanitària 







 


L’equipament disposa d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i refrigeració) apropiades per garantir el 
benestar dels ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, donant 
compliment al Reglament d’instal·lacions tèrmiques, RITE.  


 El projecte preveu que es disposin de les instal·lacions tèrmiques individuals de calefacció i refrigeració per 
cadascuna de les estàncies interiors i parcialment als recorreguts de pas. 
 Les instal·lacions es dissenyaran de forma que garanteixin les exigències bàsiques HE-2 Rendiment   de 
les instal·lacions tèrmiques i compliran les exigències tècniques de benestar i higiene, eficiència  energètica 
i seguretat que estableix el RITE 07 (RD 1027/2007). 


Tenint en compte que la potència nominal tèrmica de l’edifici supera els 70 kW tèrmics, 261Kw de 
calor i 227 Kw de fred, caldrà desenvolupar un projecte específic de les instal·lacions tèrmiques 
convencional. 


L’equipament consta de tres bombes de calor dimensionades pel volum dels diferents espais. Les 
solucions estan basades en sistemes de caudal variable de refrigerant ( VRF ). Les bombes estan 
situades en coberta de l’edifici segons plànols. 
 
La emissió tèrmica es farà mitjançant unitats interiors de paret a excepció de “la sala de creació” on 
la distribució es farà amb conductes. 


 
En tot moment s’ha de garantir que les unitats interiors no excedeixin el nivell sonor segons 
normativa. 


Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal·lacions tèrmiques) 


L’edifici disposa de les condicions de ventilació per tal de garantir les exigències bàsiques de 
qualitat interior de l’aire, HS 3, i millorar el confort i l’estalvi d’energia. 


Per tal motiu, es proposa la instal.lació d’una ventilació per extracció mecànica amb recuperació 
entàlpica a totes les estàncies de l’equipament. 


Els components del sistema hauran de garantir les prestacions exigibles de cabal d’aire, protecció 
enfront del soroll (nivell de soroll, aïllament acústic). 


Instal·lacions elèctriques 


El subministrament és directe de la xarxa pública amb potència suficient, en Baixa Tensió, sense 
necessitat de disposar de centre de transformació i amb dos comptadors, general i d’emergència. 
Els comptadors s’ubiquen en un armari en façana de fàcil i lliure accés. Les seves dimensions són 
d’acord a les especificacions de la seva normativa i a les de la companyia subministradora i 
permetran efectuar amb normalitat la lectura, així com els treballs de manteniment i conservació. Es 
garantirà la seva ventilació i s’evitaran possibles inundacions.  
La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la potència i 
estabilitat necessària pel correcte funcionament dels diferents usos.  
L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 230 volts en 
alimentació monofàsica i 230/400 volts en alimentació trifàsica), garantint la seguretat de les 
persones i dels béns, i assegurant el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis. 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. 
La instal·lació està formada per l’escomesa realitzada des del carrer Baltà de Cela, la Caixa 
General de Protecció (CGP) ubicada a l’entrada de l’equipament (límit de la propietat pública i 
privada), la Línia General d’Alimentació (LGA) que uneix la CGP i la centralització de comptadors.  
Constarà també de la instal·lació de posada a terra que garantirà una resistència a terra de R ≤ 10 
Ω. i estarà formada per un conductor de terra formant una anella perimetral a la que també s’hi 
connectarà l’elèctrode vertical de l’antena.  
A l’armari de centralització de comptadors es preveu l’espai per a la col·locació de comptadors 
trifàsics (un general i un altre d’emergència). La porta de l’armari es dissenya sense bastidors 
intermedis i ventila directament a l’exterior. 







 


Des de la centralització de comptadors surten les derivacions individuals que discorren pel cel ras 
del vestíbul fins als quadres general de protecció dels tres espais es consideren poden funcionar 
independentment, “Sala d’actes”, “Bucs d’assaig” i “Formació”. En aquest últim cas, el quadre 
estarà situat a l’espai previst de control situat al costat de l’entrada principal 
Les estàncies tindran subquadres de comandament i protecció a partir dels quals es fa la distribució 
interior de cada un dels habitatges 
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. 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del 
REBT i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  
Les especificacions i característiques dels materials i equips de la instal·lació, queden recollides a 
la fitxa resum de la instal·lació que s’adjunta al final d’aquest apartat. 
La previsió de càrregues s’estableix segons el que s’indica en la ITC-BT-10, considerant la càrrega 
del conjunt i que es preveu en 95 Kw. 


 


Instal·lacions d’il.luminació 


La instal·lació d’il·luminació s’ajustarà a les prescripcions del Reglament Electrotècnic  de Baixa Tensió i les 
seves instruccions complementàries (REBT), les del DB SUA-4 “Seguretat enfront el risc causat per 
il·luminació inadequada”, les del DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació”, les 
especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència i les fixades pel Reglament d’ascensors. 


Enllumenat funcional 
Les zones comunes de circulació disposarà d’enllumenat funcional i es garantiran els nivell 
mínims d’il·luminació següents (d’acord al DB SUA-4): 


- zones de circulació interiors  E ≥ 100 lux 
- Aules    E ≥ 350 lux 


Els valors d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació (VEEI) garanteixen els fixats 
pel DB HE3, i es concreten en: 


- zones comunes  VEEI ≤ 4 W/m2 (per cada 100 lux) 
- Aules  VEEI ≤ 3,5 W/m2 (per cada 100 lux) 


Als lavabos en tractar-se de zones d’ús esporàdic, el control d’encesa i apagada es realitzarà 
per un sistema de detecció de presència o temporitzat. 


Enllumenat d’emergència 
Es disposarà d’enllumenat d’emergència al recorregut d’evacuació incloent els passadissos i 
les escales que condueixen fins a l’exterior. Es garantiran els nivells d’il·luminació, E, 
següents: 


- recorreguts d’evacuació  E ≥ 1 lux 
- instal·lacions manuals de PCI  E ≥ 5 lux 
- quadres d’enllumenat dels servies comuns i de l’aparcament  E ≥ 5 lux 


 
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. 
La instal·lació d’il·luminació es projecta de manera que garanteixi els valors de la il·luminància mitja, 
l’eficiència energètica límit de la instal·lació (VEEI) i la potència màxima d’ïluminació instal·lada. 
Per al càlcul de la il·luminància mitja s’utilitza el mètode del flux i la justificació del valor VEEI es fa segons 
les prescripcions del DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació”. 


 


Telecomunicacions i Informàtica 
  
Es preveu un únic recinte de telecomunicacions, RITU que es col·locarà a la façana principal, a 
l’àmbit de la centralització de comptadors. Les canalitzacions es construiran amb tub de PVC i fins 
al recinte del rack, passaran pel cel-ras i en regates a les parets. 







 


 
La instal.lació interior de l’equipament permetrà, des del rack amb 72 llocs del treball, la 
comunicació mitjançant cable Cat6 a totes les estàncies. La recepció del cablejat es farà amb 
preses mixtes de senyal de veu i dades amb bases monofàsiques. 


 


Instal·lacions de protecció contra incendi 


La dotació de les instal·lacions, la seva descripció així com les exigències que ha de satisfer han quedat 
especificades a la Memòria Descriptiva (apartat MD 3.3 “Seguretat en cas d’incendi”)  
El disseny, l’execució i les característiques del seus materials, components i equips compliran allò que 
estableix el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, en les seves disposicions 
complementàries i en qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació.  
Les instal·lacions manuals (extintors i central de detecció d’incendi) disposaran d’enllumenat 
d’emergència i rètols de senyalització. 
A continuació s’exposen les principals característiques de les instal·lacions. La ubicació dels elements i 
dels components corresponents s’indica en els plànols.  
 
Es disposaran d’extintors portàtils de pols polivalent i eficàcia 21A – 144B/C, situats cada 15 m des de 
qualsevol origen d’evacuació. Es col·locaran sobre suports verticals de manera que la part superior de 
l’extintor quedi, com a màxim, a 1,70 m del terra. 


Detecció automàtica d’incendi, està composat d’un sistema de detecció amb detectors 
termovelocimètrics distribuïts a raó de 1 cada 20 m2 i tres sirenes d’alarma. Es col·locarà la central de 
detecció en el despatx tècnic situat al costat de l’accés principal.  


Sistemes Alarmes d’intrusió 


Es preveu un sistema de seguretat antirobatori per a 38 zones amb alarma acústica.La centraleta 
s’ubicarà al despatx tècnic situat al costat de l’entrada principal. Els detectors seran de presència i de 
trencament de vidres 


 


 


 
 


 


 


 


 


 







 


 


MN. NORMATIVA APLICABLE  


MN 1 Edificació 
Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el 
desenvolupament del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació. 


 Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal 


  Normatives d'àmbit autonòmic 


 Normatives d'àmbit local 
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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) 


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) 


Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 


RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 


Altres usos 


Segons reglamentacions específiques 
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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 


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 en cas d’incendi 


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


CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  


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


CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  


Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 


RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 


Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 


Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 


Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 


Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 


 
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 


 
  



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





Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  


CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  


HS 1 Protecció enfront de la humitat 


HS 2 Recollida i evacuació de residus 


HS 3 Qualitat de l’aire interior 


HS 4 Subministrament d’aigua 


HS 5 Evacuació d’aigües 


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


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


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


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


CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  


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


Ley del ruido                                                                                                         


Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 


Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 


RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 


Llei de protecció contra la contaminació acústica 


Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               


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


Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 


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)  


Ordenances municipals 
 
Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 


CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 


HE‐0 Limitació del consum energètic 


HE‐1 Limitació de la demanda energètica 


HE‐2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques 


HE‐3 Eficiència energètica de les instal∙lacions d’il∙luminació 


HE‐4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 


HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 


RD 314/2006 (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)  


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)  


 







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  


CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  


CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 


CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 


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


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) 
 


Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  


CTE DB HR Protecció davant del soroll  


CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 


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)  


 
   







Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis 


Instal∙lacions d’ascensors 


Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  


RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 


Reglamento de aparatos elevadores 


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


Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  


RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els 
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 


Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  


RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 


Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC‐MIE‐AEM‐1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 


Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 


Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 


O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 


Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 


Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 


Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 


Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 


Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 


RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 


Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 


RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 


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


Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 


Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 


Instrucció 6/2006  


Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 


Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 


  







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’aigua 


CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 


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


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


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


Criterios sanitarios del agua de consumo humano  


RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 


Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 


RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 


Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  


RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  


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


D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  


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


D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 


Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics 
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 


D 202/98 (DOGC 06/08/98) 


Ordenances municipals 


Instal∙lacions d’evacuació 


CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  


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


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


D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  


Ordenances municipals 
 
  







Instal∙lacions tèrmiques 


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


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)  


RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  


RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 


Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 


RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 


Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 


RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 


Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  


RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  


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


D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 


Instal∙lacions de ventilació 


CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  


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


RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  


RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 


CTE DB SI 3.7 Control de humos 


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


Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 


RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 


Instal∙lacions de combustibles 


Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 


ITC‐ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 


ITC‐ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 


ITC‐ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 


RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  


Reglamento general del servicio público de gases combustibles 


D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 


Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  


O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 


Gas‐oil 


Instrucción Técnica Complementaria MI‐IP‐03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 


RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
 
 







Instal∙lacions d’electricitat 


REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  


RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 


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).  


Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 


RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  


Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 


Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 


Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 


RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 


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) 


Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal∙lacions en ús no inscrites al 
Registre d’instal∙lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 


Instrucció 1/2015, de 12 de març 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) 


Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal∙lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 


Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 


  







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 


 


Instal∙lacions de telecomunicacions 


Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 


RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  


Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     


RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  


Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 


ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 


Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de 
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 
de los edificios 


Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 


 


Instal∙lacions de protecció contra incendis 


RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  


RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 


Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 


O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 


CTE DB SI 4 Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi  


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


Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 


RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 


 


Instal∙lacions de protecció al llamp  


CTE DB SUA‐8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  


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


 
 
  







Certificació energètica dels edificis 


Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  


Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 


 
 


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) 


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 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  


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. 


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


O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 


RC‐16 Instrucción para la recepción de cementos 


RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 


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 


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 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







 


 







 


 


MA. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 
 
MA HR Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HR Protecció contra 


el soroll” segons l'opció adoptada (general o simplificada). 


 


MA HE Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HE 0 Limitació del 
consum energètic” i “HE 1 Limitació de la demanda energètica”  


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 







 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  DEL PROJECTE                                      
Local per a joves a l’antic mercat de la Pelegrina                                   
 


 


 
 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 
   


          







 


 







 


 


II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 


0 EMPLAÇAMENT


1 PREEXISTÈNCIES


2 ESTAT ACTUAL


3 ESTAT ACTUAL ESTRUCTURA


4 OBRA A EXECUTAR


5 PLANTA BAIXA


6 PLANTA ALTELL i COBERTA


7 PLANTA PAVIMENTS i MATERIALS


8 ALÇATS i SECCIONS


9 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ


10 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT


11 INSTAL·LACIÓ MULTIMEDIA


12 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA


13 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS


14 INSTAL·LACIÓ ALARMES


15 ESQUEMA UNIFILAR


16 DETALL FUSTERIA


17 PLA SEGURETAT


18 DETALLS ACUSTICS


19 DETALLS CONSTRUCTIUS


20 SALA CREACIÓ 


21 PLANTA CEL - RAS


22 DETALLS CONSTRUCTIUS 2


23 DETALL ESCALA


25 SECCIÓ FAÇANA, DETALL


         E1 FONAMENTS


         E2 FONAMENTS BIGUES


         E3 SOSTRE PLANTA BAIXA


         E4 SOSTRE PLANTA ALTELL


         E5 ESTAT DE CÀRREGUES


         E6 QUADRE PILARS


         E7 PLANTA BAIXA BIGUES 1


         E8 PLANTA BAIXA BIGUES 2


         E9 PLANTA ALTELL BIGUES


       E10 FONAMENTS, ZONA AMB PARETS DE CÀRREGA


       E11 SOSTRE SANITARI


       E12 NOU SOSTRE PLANTA BAIXA  
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Resum Acer


Plànol de pòrtics


Long. total


(m)


Pes+10%


(kg)


B 500 S, Ys=1.15 516.1 224


196.2 133


271.8 265 622


Total


CARACTERÍSTIQUES DE L'ACER


ELEMENT ESTRUCTURAL COEF. SEGURETAT (Art. 15.3)


Persistent Accidental


TOTA L'OBRA 1,15 1,00B 500 S Sense marcat CE


Acers per a armadures passives (Art. 32)


Barres i rotlles d'acer corrugat Filferros corrugats i llisos


Sense marcat CE


Quan la conformitat de l'acer disposi de marcat CE, es comprovarà, mitjançant verificació documental, que els valors declarats permeten deduir el compliment


de les especificacions contemplades al projecte i a l'Art. 32 de la Instrucció.


B 500 T


COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT (ACCIONS)


TOTA L'OBRA


PERMANENTS


PERMANENTS NO CONSTANTS


VARIABLE


1,00


Favorable Desfavorable


(Art. 12.1.a)


1,35


1,00 1,50


0,00 1,50


CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ


ELEMENT ESTRUCTURAL DESIGNACIÓ


FORMIGÓ


DOCILITAT
NIVELL DE


(Art. 86.5) 


RECOBRIMENT
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COEF. SEGURETAT (Art. 15.3)


Persistent Accidental


FONAMENTS (1) 1,50 1,30


(Art. 31.5)


30mmEstadístic


PILARS 1,50 1,30Tova (6-9cm) 30mmEstadístic


CONTROL


SOSTRES 1,50 1,30HA-25/B/20/IIa 30mmEstadísticTova (6-9cm)


(1):  Per elements formigonats contra el terreny, el recobriment nominal és de 80mm (Art. 37.2.4)
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PÒRTIC 1


PÒRTIC 2


PÒRTIC 3 PÒRTIC 4 PÒRTIC 5 PÒRTIC 6 PÒRTIC 7


1
1


1
1


1
1


1
1


1
3


1
1


1
1


1
1


1
1


1
1


1
1


1
1


1
1


1
1


1
1


1
1


1
1


1
1


1
1


1
1


1
1


1
1


1
1


1
1


1
1


Pòrtic 10 P31


25


2
0


18


1
1


2.85


25x20


P32 P33


23312 25


9 9


(295)


9 9(295)


25


2
0


18


1
1


2.35


25x20


P31 P33


18025 25


9 9


(245)


9 9(245)


Pòrtic 8 P32


PÒRTIC 8 (Badalot)


PÒRTIC 9 (Badalot)


PÒRTIC 10 (Badalot)


PÒRTIC 11 (Badalot)


(Sostre planta primera)


No s'inclou l'amidament de l'acer de les bigues del badalot


c
  
A


ju
n
ta


m
e
n
t 


d
e
 V


il
a
f
r
a
n
c
a
 d


e
l 


P
e
n
e
d
è
s


DINA4


Àrea d'Acció Territorial
Departament d'Obres i Projectes


0


Escala: 1/50 Data:L'ARQUITECTE MNPAL.V. i P. L'ALCALDE,
Fitxer .dgn/.dwg:Local Joves/Plànols Muntats


G: SOiP/Proj/2016 Mercat Pelegrina


Febrer 2017 Plànol Núm.


PROJECTE LOCAL PER A JOVES  ( ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA )


E 9
SOSTRE PLANTA PRIMERA i BADALOT, BIGUES


0.5m 1m 2.5m
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