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1.  MEMÒRIA 

 

Objecte del present projecte  

El present projecte, redactat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Parets del Vallès, té per objecte la 

milora de l’accessibilitat i l’atenció al públic a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Parets. La 

major part de les obres de reforma es realitzaran a la planta baixa de l’edifici de l’ajuntament i a l’edifici 

adjacent de can Marc, plaça de la Vila 1, d’aquest municipi. Aquestes obres consisteixen en: 

1. Obertures de connexió amb l’edifici de l’Ajuntament mitjançant estintolaments. 

2. Ampliació d’obertura a façana, on també es realitzarà una rampa d’accés. 

3. Adequació del local de la panta baixa, realitzant envans, celrasos i noves instal·lacions. 

4. Formació de nou bany a la planta baixa. 

 

Antecedents  

L’edifici principal de l’Ajuntament de Parets va ser construït al voltant de 1940. Aquest edifici va ser reformat 

i ampliat, a la dècada dels anys 80 del segle passat, amb l’annexió de l’edifici del carrer Major, 3. D’altra 

banda, l’edifici situat a la Plaça de la Vila, 1, Can Marc, va ser reconstruït l’any 1970, i se li va donar un ús 

recreatiu. Posteriorment, a l’any 2006, va ser adquirit per l’Ajuntament, i des de llavors ha romangut sense 

cap ús concret. 

Així doncs, a causa del desgast del propi ús i manteniment de l’edifici és necessari una reforma integral a 

l’edifici de can Marc, i una adequació a la planta baixa de l’edifici de l’ajuntament. 

 

Situació actual  

L’Ajuntament de Parets del Vallès actualment funciona amb un únic vestíbul tant per l’Oficina d’Atenció al 

Ciutadà com per la resta de Serveis que se situen en aquest edifici. Per tal de millorar aquesta accessibilitat 

i la millora atenció al públic en l’Oficina d’Atenció al Públic de l’Ajuntament es crea una segona entrada 

totalment adaptada e independent a l’entrada de l’Ajuntament a l’edifici municipal de can Marc. 

Per això es proposa adequar la planta baixa d’aquest edifici millorant l’atenció al públic i la seva 

accessibilitat. 
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Descripció de la proposta  

 

1) Obertures de connexió amb l’edifici de l’Ajuntament mitjançant estintolaments. 

Per tal de comunicar la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament amb la planta baixa de can Marc, es duran a 

terme obertures a la paret mitgera dels dos edificis, mitjançant estintolaments. Concretament, s’obrirà una 

porta per tal d’ubicar una oficina interior darrera el taulell d’atenció, i una altra per comunicar les diferents  

zones interiors i un bany. 

2) Ampliació d’obertura a façana, on també es realitzarà una rampa. 

S’ampliarà l’obertura de la façana de l’edifici de can Marc, i realitzant alhora una rampa per tal de millorar 

l’accessibilitat a l’edifici. Aquesta obertura estarà en consonància amb l’ús que es durà a terme a l’interior de 

l’edifici. 

3) Adequació del local de planta baixa, realitzant envans, celrasos i noves instal·lacions. 

S’adequarà el local de planta baixa per tal de donar-li l’ús que es requereix. Degut a la falta de manteniment 

d’aquest, i el temps que ha romangut tancat, es troba en molt mal estat. Aquesta adequació requereix que 

es realitzi una neteja i sanejament del local, i es realitzin nous envans, celrasos, revestiments i instal·lacions. 

Les instal.lacions elèctriques i de telecomunicacions aprofitaran la instal.lació existent en l’edifici de 

l’Ajuntament per la seva prolongació.  

Pel que fa a l’aire condicionat, es planteja reajustar el fancoil existent i la instal.lació d’un de nouen l’edifici 

de l’Ajuntament. En la planta baixa de can March es proposen dos aparells nous amb el compresor situat a 

la planta coberta d’aquest edifici i connectat per la instal.lació existent.   

4) Formació de nou bany a la planta baixa. 

Per tal de donar servei a la planta baixa, es necessari la ceració d’un nou bany. 

 

 

Normativa considerada  

El present projecte es redacta d’acord al disposat en el Pla General de Parets del Vallès. 

Són bases tècniques del present projecte i de les solucions en ell adoptades els següents documents: 

- Codi Tècnic de l’Edificació. Incloent tots els seus Documents Bàsics. 

- Reglaments d’instal·lacions. 

- Normes autonòmiques: NRE-AT-87, Decret 135/1995, Decret 259/2003, D 21/2006, etc. 

 

Així com totes aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels serveis que puguin resultar 

afectats (aigua, electricitat, telèfons i gas). 
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A l’execució de les obres es respectarà el disposat al Decret 201/1994 de 26 de juliol de la Generalitat de 

Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

També es respectarà el disposat per la Generalitat de Catalunya en matèria d’accessibilitat, concretament 

pel que fa a: 

- Llei 20/1991 de 25 de novembre de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de “Promoció de 

l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques”, modificada pel Decret Legislatiu 6/1994 de 13 de 

juliol. 

- Decret 135/1995 de 24 de març del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya de 

“Desplegament de la Llei 20/91 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques”, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat (DOGC núm. 2043 de 28 d’abril de 1995). 

Serà també d’aplicació la legislació que substitueix, modifiqui o complimenti les disposicions esmentades i la 

nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 

contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte en tot moment 

les condicions més restrictives. 

Pel que respecta a la Seguretat i Salut els serà d’aplicació el que es disposa a l’Annex 7 d’aquesta Memòria. 

 

Termini d’execució i garantia  

El termini d’execució de les obres s’estableix en tres (3) mesos. 

El programa d'obra es detalla convenientment a l'Annex nº 8, si bé l'Arquitecte Director podrà introduir les 

modificacions que consideri convenients per a la correcta execució de les obres. 

L'execució de les diferents unitats d'obra s'adaptarà al disposat en el Plec de Condicions. 

El procés d’execució serà el següent: 

1- Enderrocs i sanejament de la planta baixa. 

2- Execució d’estintolaments. 

3- Realització de passos per a instal·lacions. 

4- Creació de noves divisions i acabats. 

 

El termini de garantia s’estableix en un (1) any a partir de la recepció de les obres. En qualsevol cas 

persistirà la responsabilitat decennal de l’adjudicatari de les obres. 

Transcorregut el termini de garantia, es procedirà a la devolució de la fiança definitiva per a l’execució de les 

obres. 
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 Pressupost   

El pressupost d’execució material és de SETANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS 

AMB TRES CÈNTIMS D’EURO (74.582,03 euros).  

El pressupost d’execució per contracte de les obres (IVA inclòs) és de CENT DOS MIL NOU-CENTS 

CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS D’EURO (102.953,04 euros).  
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PRESSUPOST 

Amidaments 

 
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 

 
CAPITOL 01 ENDERROCS                                                         
01.01         PA   ENDERROC GENERAL I RETIRADA D'ELEMENTS                            

 Treballs globals d'enderroc i retirada de tots els elements a retirar en l'àmbit d'actuació, amb mitjans  
 manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou: arrencada d'instal�lacions, reti-  
 rada de cel ras, retirada de fusteria exterior i reixa, retirada de mobiliari interior,... Transport fins a  
 abocador autoritzat, taxes d'abocament, i tots els elements auxiliars per tal de deixar acabada la parti-  
 da d'obra.  
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 2.114,75 2.114,75 
 __________________  

 TOTAL CAPITOL 01 ENDERROCS ............................................................................................................................................  2.114,75 
 
 CAPITOL 02 ESTRUCTURA                                                        
02.01         U    FORMACIÓ D'ESTINTOLAMENT PARET DE 15 CM                           

 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 15 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures  
 S275JR laminats en calent, per a un pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col�locat sobre daus de recolza-  
 ment de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular me-  
 tàl�lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa  
 sobre camió o contenidor. Es col�locarà marc metàl�lic en tota l'obertura a mode d'acabat, similar a  
 l'acabat de les portes de l'ajuntament.  
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 606,71 606,71 
02.02         U    FORMACIÓ D'ESTINTOLAMENT PARET DE 30 CM                           

 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 30 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures  
 S275JR laminats en calent, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col�locat sobre daus de recolzament  
 de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl�lic  
 de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre  
 camió o contenidor. Es col�locarà marc metàl�lic en tota l'obertura a mode d'acabat, similar a l'acabat  
 de les portes de l'ajuntament.  
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 921,99 921,99 
02.03         U    FORMACIÓ D'ESTINTOLAMENT PARET DE 50 CM                           

 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures  
 S275JR laminats en calent, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col�locat sobre daus de recolzament  
 de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl�lic  
 de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre  
 camió o contenidor. Es col�locarà marc metàl�lic en tota l'obertura a mode d'acabat, similar a l'acabat  
 de les portes de l'ajuntament.  
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 1.115,24 1.115,24 
02.055        U    FORMACIÓ D'ESTINTOLAMENT PARET DE 50 CM PER FINESTRA              

 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures  
 S275R laminats en calent, col�locat per les dues bandes amb puntal tubular metàl�lic de <=150 kN   
 de càrrega màxima, per a formació de finestra de 60X80 cms, enderroc amb mitjans manuals de càr-  
 rega manual de runa sobre camió o contenidor. Es col�locarà marc metàl�lic en tota l'obertura a mode  
 d'acabat, similar a l'acabat de les portes de l'ajuntament.  
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 754,32 754,32 
02.04         U    FORMACIÓ D'ESTINTOLAMENT EN FAÇANA                                

 Estintolament de façana d'obra ceràmica, retirant la volta existent, amb dos perfils d'acer per a estruc-  
 tures S275JR laminats en calent, per a pas de 4.90 m d'amplària, col�locat sobre daus de recolza-  
 ment de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular me-  
 tàl�lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa  
 sobre camió o contenidor. S'inclou totes les tasques necessàries de reposició de la façana actual tant  
 pel que fa a la Pedra de Sant Vicenç o estucat monocapa, de manera que en el seu estat igual que  
 l'originari.  
 1 1,00 
 
 _______________________________________________________________  

 

 1,00 1.831,12 1.831,12 
 
 
 
02.05         M2   FORMACIÓ DE RECRESCUT PER A RAMPA                                 
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 Formació de recrescut per a realització de rampa, amb morter de ciment elaborat a l'obra amb formi-  
 gonera.  
 1 3,50 1,50 5,25 
 1 1,50 1,20 1,80 
 _______________________________________________________________  

 7,05 28,98 204,31 
 __________________  

 TOTAL CAPITOL 02 ESTRUCTURA...........................................................................................................................................  5.433,69 
 
 
 CAPITOL 03 TANCAMENTS I DIVISÒRIES                                           
03.01         M2   ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX                                           

 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer  
 galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i  
 canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix en cada cara, fi-  
 xades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W  
 1 3,00 3,50 10,50 
 _______________________________________________________________  

 10,50 28,44 298,62 
03.02         PA   AJUDES GENERALS DE PALETERIA                                      

 Ajudes generals de paleteria a altres industrials  
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 1.200,00 1.200,00 
 __________________  

 TOTAL CAPITOL 03 TANCAMENTS I DIVISÒRIES....................................................................................................................  1.498,62 
 
 
 CAPITOL 04 PAVIMENTS                                                         
04.01         M2   PEDRA DE SANT VICENÇ DE 10 MM SOBRE LLIT DE MORTER                

 Subministre i col�locació de pedra de Sant Vicenç de 10 mm ce gruix, col�locada sobre llit de morter,  
 del mateix tipus, acaba, mides i forma segons projecte. Inclou la preparació de la base, eliminació  
 d'elements existents i el seu arrebossat.  
 1 3,50 3,00 10,50 
 1 1,50 1,20 1,80 
 _______________________________________________________________  

 12,30 78,42 964,57 
04.02         M2   PAVIMENT INTERIOR DE PARQUET SINTÈTIC AC4 FINFLOOR                

 Subministre i col�locació de paviment interior de parquet sintètic AC4 model a escollir, de la casa  
 FINFLOOR o similar. Montatge segons casa subministadora. Inclou part proporcional de sòcol, re-  
 pàs de junts i làmina inferior protectora.  
 1 35,80 35,80 
 -1 3,00 1,50 -4,50 
 1 11,80 11,80 
 1 13,50 13,50 
 _______________________________________________________________  

 56,60 34,18 1.934,59 
04.03         M2   PAVIMENT DE RAJOLA VITRIFICADA                                    

 Subministre i col�locació de rajoles ceràmiques vitrificades de color a escollir sobre paviment actual,  
 amb morter específic per a col�locació d'aquest material en aquest parament. Inclòs repàs de junts.  
 1 3,38 3,38 
 _______________________________________________________________  

 3,38 30,25 102,25 
 __________________  

 TOTAL CAPITOL 04 PAVIMENTS ..............................................................................................................................................  3.001,41 
 
 
 CAPITOL 05 REVESTIMENTS                                                      
05.01         M2   ENGUIXAT DE PARAMENT VERTICAL                                     

 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A  
 segons la norma UNE-EN 13279-1  
 2 0,80 2,50 4,00 
 1 2,20 3,50 7,70 
 1 0,50 3,50 1,75 
 _______________________________________________________________  

 13,45 6,88 92,54 
05.02         M2   RAJOLES CERÀMIQUES VITRIFICADES                                   

 Subministre i col�locació de rajoles ceràmiques vitrificades de color a escollir, sobre parament verti-  
 cal interior, col�locat amb morter adhesiu.  
 2 2,70 2,50 13,50 
 2 1,30 2,50 6,50 
 _______________________________________________________________  

 20,00 30,25 605,00 
 
 
 
05.03         M2   REPÀS PARETS EXISTENTS                                            

 Repàs de parets existents i subministre i execució d'enguixat a bona vista de paret existent.  
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 1 8,50 2,70 22,95 
 1 2,00 2,70 5,40 
 1 2,00 2,70 5,40 
 1 0,50 2,70 1,35 
 1 5,00 2,70 13,50 
 1 6,30 2,70 17,01 
 1 5,20 2,70 14,04 
 1 1,50 2,70 4,05 
 1 12,00 2,70 32,40 
 1 3,00 2,70 8,10 
 1 20,00 3,50 70,00 
 _______________________________________________________________  

 194,20 4,20 815,64 
05.04         M2   CEL RAS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT                                

 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA),  
 amb perfileria de subjecció al sostre formada per canals i muntants col�locats cada 600 mm, per una  
 alçària de sostre de 4 m com a màxim  
 1 35,80 35,80 
 1 11,80 11,80 
 1 13,50 13,50 
 1 3,38 3,38 
 1 21,00 21,00 
 1 10,00 10,00 
 _______________________________________________________________  

 95,48 21,67 2.069,05 
05.05         M2   PINTAT DE PARAMENTS IINTERIORS                                    

 Pintat de parament de guix o cartró-guix, amb dues mans de pintrua plastica de color a determinar.  
 1 13,45 13,45 
 1 194,20 194,20 
 1 64,28 64,28 
 1 95,48 95,48 
 _______________________________________________________________  

 367,41 5,63 2.068,52 
 __________________  

 TOTAL CAPITOL 05 REVESTIMENTS .......................................................................................................................................  5.650,75 
 
 
 CAPITOL 06 FUSTERIA                                                          
06.06         M2   C1 FUSTERIA EXTERIOR                                              

 Subministre i col�locació de fusteria exterior (C1), formada per tubs d'acer de 4x8 cm de secció de  
 color a decidir, vidre doble, exterior laminat de 3+3 mm, càmara d'aire de 4 mm i interior de 3+3  
 mm. S'inclou subministre i col�locació de porta de 90 cm de llum de pas.  
 1 5,00 3,30 16,50 
 1 0,50 3,30 1,65 
 _______________________________________________________________  

 18,15 117,67 2.135,71 
06.08         U    F1 FINESTRA 60X100                                                

 Subministre i col�locació de finestra de fusta de 60x100 cm, formada per un full practicable de fusta a  
 decidir. El vidre interior serà laminat de 4+4 mm. Inclou ferramenta d'acer i manetes a decidir, acabat  
 inoxidable mate, i tota mena d'accessoris necessaris per a la seva instal�lació. S'inclou emmarcar el  
 buit d'obra amb una xapa d'acer, tal com estan les obertures en la resta de l'ajuntament.  
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 453,79 453,79 
06.01         U    P1 PORTA DE FUSTA L=90 CM                                         

 Subministre i col�locació de porta de fusta formada per un full practicable, de pas lliure de 90 cm, i al-  
 çària de 210 cm, i gruix total 10 cm, tant en porta, com en marc. El material és de DM hidròfug, for-  
 mat per marc interior i exterior i folrat a ambdues cares, per un full de 10 mm. de gruix de fusta a de-  
 cidir. Inclou maneta obertura interior i exterior d'alumini anoditzat color natural mat, pany de cop i tota  
 mena d'accessoris necessaris per a la seva instal�lació.  
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 393,20 393,20 
06.02         U    P2 PORTA DE FUSTA L=70 CM                                         

 Subministre i col�locació de porta de fusta formada per un full practicable, de pas lliure de 70 cm, i al-  
 çària de 210 cm, i gruix total 10 cm, tant en porta, com en marc. El material és de DM hidròfug, for-  
 mat per marc interior i exterior i folrat a ambdues cares, per un full de 10 mm. de gruix de fusta a de-  
 cidir. Inclou maneta obertura interior i exterior d'alumini anoditzat color natural mat, pany de cop i tota  
 mena d'accessoris necessaris per a la seva instal�lació.  
 3 3,00 
 _______________________________________________________________  

 3,00 353,11 1.059,33 
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06.03         U    P3 PORTA DE VIDRE                                                 

 Subministre i col�locació de porta de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, de pas lliure  
 de 90 cm, i alçària 210 cm, amb una fulla batent, col�locat amb fixacions mecàniques d'acer innoxi-  
 dable. Inclou maneta d'obertura interior i exterior d'acer innoxidable mat, pany de cop i tota mena  
 d'accessoris necessaris per a la seva instal�lació. S'inclou emmarcar el buit d'obra amb una xapa  
 d'acer, tal com estan les obertures en la resta de l'ajuntament.  
 2 2,00 
 _______________________________________________________________  

 2,00 721,01 1.442,02 
06.04         M2   C2 C3 FUSTERIA D'ALUMINI                                          

 Subministre i col�locació de dos conjunts interiors, formats per perfileria d'acer inoxidable, vidre lami-  
 nat 4+4 i pannells fenòlics, segons la següent descripció:  
   
 - C2: Conjunt de fusteria d'acer inoxidable, vidre laminat 4+4 i pannels fenòlics, format per una porta  
 batent de vidre de 90x210 de llum de pas, un fixe lateral i un fixe superior, ambdós de vidre, i un fixe  
 format per pannells fenòlics de color a decidir. Tot segons plànols. Inclou ferramenta d'acer i manetes  
 d'acer similar a la fusteria i tota mena d'accessoris necessaris per a la seva instal�lació.  
   
 - C3: Conjunt de fusteria d'acer inoxidable i vidre laminat 4+4, format per una porta batent de vidre de  
 90x210 de llum de pas, un fixe lateral rectangular i dos fixes superiors inscrits dins l'arc d'obra, tots  
 de vidre. Tot segons plànols. Inclou muntant vertical format per un tub d'acer inoxidable de secció  
 100x50 mm, ferramenta d'acer i manetes d'acer similar a la fusteria i tota mena d'accessoris neces-  
 saris per a la seva instal�lació.  
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 3.119,94 3.119,94 
 
 
06.05         ML   BARANA DE VIDRE                                                   

 Subministre i col�locació de barana de vidre de 4+4 i muntants d'acer inoxidable, de 1m d'alçada, se-  
 gons projecte  
 1 3,60 3,60 
 _______________________________________________________________  

 3,60 254,71 916,96 
 __________________  

 TOTAL CAPITOL 06 FUSTERIA.................................................................................................................................................  9.520,95 
 
 
 
 CAPITOL 07 SANITARIS                                                         
07.01         U    INODOR SÈRIE MERIDIAN DE ROCA BLANC VITRIFICAT                    

 Subministre i col�locació d'inodor de la sèrie Meridian de Roca de color blanc vitrificat. Totalment ins-  
 tal�lat i connectat a la xarxa de sanejament i aigua sanitària. Inclou tapa i mecanismes.  
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 191,68 191,68 
07.02         U    LAVABO SERIE DAMA DE ROCA BLANC VITRIFICAT                        

 Subministre i col�locació de lavabo de la sèrie Meridian de Roca de color blanc vitrificat. Totalment  
 instal�lat i connectat a la xarxa de sanejament i aigua sanitària. Inclou tapa i mecanismes. Inclòs ai-  
 xeta automescladora d'acer inoxidable.  
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 186,30 186,30 
07.03         U    TOBALLOLER DISPENSADOR                                            

 Subministre i col�locació de tovalloler per a mans, dispensador de paper en rotllos de paper, de la  
 marca Nofer tipus PA, col�locat de forma superficial en paret. Inclou col�locació de paerera d'acer  
 inoxidable.  
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 170,06 170,06 
 __________________  

 TOTAL CAPITOL 07 SANITARIS................................................................................................................................................  548,04 
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 CAPITOL 08 INSTAL�LACIONS                                                    
08.01         U    INSTAL�LACIONS DE CLIMATITZACIÓ                                   

 Instal�lació de climatització, segons projecte. Totalment col�locada i instal�lada, incloent: tubs frigorí-  
 fics, desaigües, connexions elèctriques, etc.  
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 11.985,29 11.985,29 
08.02         U    INSTAL�LACIONS D'ELECTRICITAT I IL�LUMINACIÓ                      

 Instal�lació d'electricitat i d'il�luminació, segons projecte. Totalment col�locada i instal�lada, incloent:  
 caixes de protecció, quadres de distribució, cablejat, gubs de PVC flexible, caixes de derivació, llu-  
 minàries tipus downlight 2x26w, interruptors, endolls, lloc de treball (compost per 2 preses de corrent,  
 2 SAI, una presa de veu i dades), etc.  
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 14.528,13 14.528,13 
08.03         U    INSTAL�LACIONS DE TELECOMUNICACIONS                               

 Instal�lació complerta de telecomunicacions, segons projecte. S'inclou cablejat, connexió de servei,  
 etc.  
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 748,65 748,65 
08.04         U    INSTAL�LACIONS DE SEGURETAT                                       

 Instal�lació de seguretat, segons projecte. S'inclou enllumenat d'emergència, extintor de pols de 6 kg,  
 etc.  
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 1.105,76 1.105,76 
08.05         U    INSTAL�LACIONS DE SANEJAMENT                                      

 Instal�lació de sanejament per a nou bany, compost per un inodor i un lavabo. Es connectarà al bany  
 adjacent, incloent rasa per a connexió i tot tipus d'elements per a deixar la unitat d'obra totalment aca-  
 bada.  
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 250,15 250,15 
08.06         U    INSTAL�LACIONS DE VENTILACIÓ                                      

 Instal�lació de ventilació per a nou bany, consistent en tub de pvc de D110 fins a coberta, formació  
 de xemeneia, extractor, i tot el necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.  
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 615,84 615,84 
 __________________  

 TOTAL CAPITOL 08 INSTAL�LACIONS .....................................................................................................................................  29.233,82 



 
Rehabilitació i supressió de barreres Rehabilitació i supressió de barreres Rehabilitació i supressió de barreres Rehabilitació i supressió de barreres 

arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les 

dependències de l’oficina d’atenció ciutadanadependències de l’oficina d’atenció ciutadanadependències de l’oficina d’atenció ciutadanadependències de l’oficina d’atenció ciutadana    

 

Urbanisme i Habitatge Maig 2010 12/110 

 

 CAPITOL 09 MOBILIARI                                                         
09.01         U    TAULA DE TREBALL                                                  

 Taula de treball 160x60 cm   
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 460,00 460,00 
09.02         U    TAULA RECTAUNGULAR                                                

 Taula de treball rectangular 150x80 cm   
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 260,00 260,00 
09.03         U    CADIRA DE TREBALL                                                 

 Cadira de treball  
 3 3,00 
 _______________________________________________________________  

 3,00 300,00 900,00 
09.04         U    CADIRA DE VISITES                                                 
 4 4,00 
 _______________________________________________________________  

 4,00 80,00 320,00 
09.05         U    MOBILIARI DE RECEPCIÓ                                             

 Mobiliari de recepció de la OAC format per 3 taules i un taulell.  
 3 3,00 
 _______________________________________________________________  

 3,00 1.200,00 3.600,00 
09.06         U    MOBLE DE RECEPCIÓ CURVAT                                          

 Taulell de recepció curvat  
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 2.000,00 2.000,00 
09.07         U    ARMARI DE 100X45 CM                                               

 Armari de 100x45x105 cm  
 6 6,00 
 _______________________________________________________________  

 6,00 390,00 2.340,00 
 __________________  

 TOTAL CAPITOL 09 MOBILIARI ................................................................................................................................................  9.880,00 
 
 
 CAPITOL 10 ALTRES                                                            
10.01         PA   SEGURETAT I SALUT                                                 

 Mesures de seguretat i salut per tal de dur a terme els treballs d'execució de l'obra, en base a l'estudi  
 i el pla de seguretat i salut  
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 700,00 700,00 
11.02         PA   REPARACIÓ DE COBERTA                                              

 Reparació dels desperfectes de la coberta  
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 5.000,00 5.000,00 
11.03         PA   REPARACIÓ DE FAÇANA                                               

 Reparació dels desperfectes de la façana  
 1 1,00 
 _______________________________________________________________  

 1,00 2.000,00 2.000,00 
 __________________  

 TOTAL CAPITOL 10 ALTRES ....................................................................................................................................................  7.700,00 
 ________________  

  TOTAL  74.582,03  
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RESUM DE PRESSUPOST  

                                                                  

CAPITOL RESUM EUROS %  

 

 
01 ENDERROCS.......................................................................................................................................................................................  2.114,75 2,84 
02 ESTRUCTURA .....................................................................................................................................................................................  5.433,69 7,29 
03 TANCAMENTS I DIVISÒRIES ..............................................................................................................................................................  1.498,62 2,01 
04 PAVIMENTS.........................................................................................................................................................................................  3.001,41 4,02 
05 REVESTIMENTS..................................................................................................................................................................................  5.650,75 7,58 
06 FUSTERIA............................................................................................................................................................................................  9.520,95 12,77 
07 SANITARIS ..........................................................................................................................................................................................  548,04 0,73 
08 INSTAL�LACIONS................................................................................................................................................................................  29.233,82 39,20 
09 MOBILIARI...........................................................................................................................................................................................  9.880,00 13,25 
10 ALTRES...............................................................................................................................................................................................  7.700,00 10,32 
 _______________________  

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 74.582,03 
 13,00 % Despeses Generals................................  9.695,66 
 6,00 % Benefici industrial ...................................  4.474,92 

 _____________________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 14.170,58 

 16,00 % I.V.A. ......................................................................................... 14.200,42 

 __________________________  

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 102.953,03 

 __________________________  

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 102.953,03 

 

 

 

 

Puja el pressupost general ĺ esmentada quantitat de CENT DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA-TRES  EUROS amb TRES CÈNTIMS  

 

 

  

 

 

Servei d’Urbanisme i Habitatge 

 

 

 

 

Xavier Gadea i Borguñó, arquitecte municipal 

Parets del Vallès, maig de 2010 
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3. CONTROL DE QUALITAT 
 
DOCUMENTACIÓ DE PLA DE CONTROL. 

CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. 

DOCUMENT 1. 

CONDICIONS I MESURES PER A L’OBTENCIÓ DE LES QUALIT ATS DELS MATERIALS I EDLS PROCESSOS 

CONSTRUCTIUS. 

 

INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL. 

El present escrit té com a finalitat inicial determinar els criteris per desenvolupar el pla de Control dels 
materials, equips i productes que estableix el CTE. 
 
El CTE determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels productes, equips i sistemes 
constructius de l’edificació en general. 
 
En determinats casos els DB estableixen les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que 
s’incorporin en els edificis, sense prejudici del Marcat CE que els hi sigui aplicable d’acord amb les 
corresponents Directives Europees. 
 
Les marques, segells, certificacions de conformitat o d’altres distintius de qualitat voluntaris que facilitin el 
compliment de les exigències bàsiques del CTE, podran ser reconegudes per l’Administració. 
 
També es podran reconèixer les certificacions de conformitat de les prestacions finals dels edificis, les 
certificacions de conformitat que tinguin els agents que intervenen en la execució de les obres, les 
certificacions mediambientals que considerin l’anàlisi del cicle de vida dels productes, altres avaluacions 
mediambientals d’edificis i altres certificacions que facilitin el compliment del CTE. 
 
També es consideraran conformes amb el CTE els productes, equips i sistemes innovadors que demostrin 
el compliment de les exigències bàsiques del CTE. 
 
Els articles que marques les directrius són els següents: 
 
 Article 6è: “Pla de Control. Condicions de Projecte”. 
 Article 7è: “Condicions en la Execució de les Obres”. 
 Part I del CTE, Annex II: “Documentació del Seguiment de l’Obra” 
 
segons el Reial Decret 317/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el “Código de la Edificación” (CTE). 
 
A tal efecte, l’actuació de la Direcció Facultativa s’ajustarà al que es disposa en la relació de disposicions i 
articles que s’adjunta tot seguit i que conforma el present document. 
 
MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONS TRUCCIÓ. 
VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE “MARCAT CE” 
 
La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de construcció 
al Director de la Execució de la Obra que, mitjançant el corresponent procés de Control de recepció, ha de 
resoldre sobre l’acceptació o rebuig del producte. Aquest procés afecta, també, als fabricants de productes i 
als constructors (i per tant als Cap d’Obra). 
 
Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent els edificis, en funció del seu ús 
previst, portaran un marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 28 de juliol, i 
disposicions de desenvolupament, o d’altres Directives Europees que els siguin d’aplicació. Això significa 
que l’habitual procés de Control de la recepció de materials s’ha afectat i s’estableixen unes noves regles 
per les condicions que han de complir els productes de construcció a través del marcat CE. 
 



 
Rehabilitació i supressió de barreres Rehabilitació i supressió de barreres Rehabilitació i supressió de barreres Rehabilitació i supressió de barreres 

arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les 

dependències de l’oficina d’atenció ciutadanadependències de l’oficina d’atenció ciutadanadependències de l’oficina d’atenció ciutadanadependències de l’oficina d’atenció ciutadana    

 

Urbanisme i Habitatge Maig 2010 16/110 

 

El CTE, en les seves disposicions generals, determina quin marcatges, segells i certificacions són 
admissibles pels productes, equips i sistemes a emprar en qualsevol edifici. 
 
El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació, 
amb caràcter permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin incidència en els següents 
requisits essencials: 
 

a) Resistència mecànica i estabilitat. 
b) Seguretat en cas d’incendi. 
c) Higiene, salut i medi ambient. 
d) Seguretat d’utilització. 
e) Protecció en front del soroll. 
f) Estalvi d’energia i aïllament tèrmic. 

 
El Marcat CE d’un producte de construcció indica: 
 

• Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb els 
requisits essencials contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies pel 
Document d’Idoneïtat Tècnica Europea). 

• Que s’ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent decisió de 
la Comissió Europea (aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4, i 
en cada un d’ells s’especifiquen els Controls que s’han de realitzar al producte pel fabricant i/o per 
un organisme notificat) 

 
El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la Administració 
competent en matèria d’indústria la qual vigili per la correcta utilització del marcat CE. 
 
És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra estan afectats 
pel compliment del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el Reial 
Decret 1630/1992. 
 
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els següents 
passos: 
 

• Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció que s’hagi publicat en el BOE la 
norma transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell, que la data 
d’aplicabilitat hagi entrat en vigor i que el termini de coexistència amb la corresponent norma 
nacional hagi expirat. 

• La existència de la documentació addicional que procedeixi. 
 
 

 
1. COMPROVACIÓ DE LA OBLIGATORIETAT DEL MARCAT CE. 
 
Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo i Comercio”, 
entrant en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas” i, per últim, en “Productes 
de construcció” 
 
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcit/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 
 
En la taula que es fa referència al final de la present nota (i que anirà actualitzant en funció de la publicació 
del BOE) es resumeixen les diferents famílies de productes de construcció, agrupades per capítols, 
afectades pel sistema de marcat CE, incloent: 
 

• La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE. 
• La data d’aplicació voluntària del marcat CE i inici del termini de coexistència amb la norma 

nacional corresponent (FAV) 
•  
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• La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma nacional 
corresponent i exigir el marcat CE al producte (FEM). Durant el termini de coexistència els 
fabricants poden aplicar segons ells creguin convenient la reglamentació nacional existent o la 
de la nova redacció sorgida. 

• El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per un mateix 
producte en funció de l’ús que es destini, havent de consultar en aquest cas la norma EN o Guia 
DITE corresponent (SEC). 

• La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE). 
 

2. EL MARCAT CE. 
 
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació complementària. 
 
El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

1. en el producte pròpiament dit. 
2. En una etiqueta adherida al mateix. 
3. En el seu envàs o embalatge. 
4. En la documentació comercial que s’adjunta. 

 
Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de tenir una 
dimensió vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres). 
 
El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, diuen estar situades, en una de les quatre 
possibles localitzacions, una sèrie d’inscripccions complementàries (el contingut específic de les quals es 
determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família de productes) entre les que 
s’inclouen: 
 

• El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi). 
• El nom comercial o la marca distintiva del fabricant. 
• L’adreça del fabricant . 
• El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica. 
• Les dues darrers xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte. 
• El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix) 
• El número de la norma harmotizada (i en cas de veure’s afectada per vàries els números de totes 

elles) 
• La designació del producte, els seu ús previst i la seva designació normalitzada. 
• Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les 

especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-se en DITE 
corresponent, per la qual cosa s’ha d’incloure el número de DITE del producte en les inscripcions 
complementàries) 

 
Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra, color o 
composició especial havent d’incloure, únicament, les característiques ressenyades anteriorment pel símbol. 
 
Dins les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres NPD (no 
performance determines) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit. 
 
La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no té requisits legals per 
a una determinada característica i el fabricant no vol facilitar el valor d’aquesta característica. 
 
En cas de producte via DITE és important comprovar, no només la existència del DITE pel producte, sinó el 
seu termini de validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del DITE i la avaluació de 
conformitat associada. 
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3. LA DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL 
 
A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una documentació 
addicional presentada, al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al producte li siguin aplicables altres 
directives, la informació que acompanya al marcat CE ha de registrar clarament les directives que li han 
estat aplicades. 
 
Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat al producte i pot consistir en un o 
varis dels següents tipus d’escrits: 

• Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per tots els productes sigui 
quin sigui el sistema d’avaluació assignat. 

• Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari pels 
productes amb sistema d’avaluació 3. 

• Certificat de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme d’inspecció 
notificat, necessari pels productes amb sistema d’avaluació 2 i 2+. 

• Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació notificat, necessari 
pels productes amb sistema d’avaluació 1 o 1+. 

 
Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop s’hagi exhaurit el termini 
de coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE no eximeix de la comprovació 
d’aquelles especificacions tècniques que estiguin contemplades en la normativa vigent mentre no es 
produeixi la seva anul·lació expressa. 
 
 
 
PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUÈ NO HI ÉS EXIGIBLE EL SISTEMA DE 
“MARCAT CE” 
 
A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de construcció als 
que no els hi és exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara UNE-EN o Guia DITE per 
aquest producte com, existint aquestes, per estar dins del termini de coexistència). 
 
En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del RD1630/92, 
podent-se presentar tres casos en funció del país de procedència del producte: 
 

1. PRODUCTE NACIONALS. 
 
D’acord amb l’Art. 9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. El 
compliment de les especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar mitjançant: 
 

a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen en els 
Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres d’homologació, etc., emeses 
principalment pels Ministres de Foment i de la Ciència i Tecnologia.. 

b) L’acreditació del seu compliment exigint de la documentació que pugui garantir la seva observància. 
c) Donar l’ordre de relació dels assaigs i proves precises en cas que la documentació aportada no ens 

hagi estat facilitada o no existeixi. 
 
A més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual que es defineixin en 
els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió. 
 

2. PRODUCTES QUE PROVENEN D’UN PAÍS COMUNITARI 
 
En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92, estableix que els productes (a petició expressa i individualitzada) 
seran considerats per la Administració de l’Estat conformes amb les disposicions espanyoles vigents si: 
 

• Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a Espanya. 
• Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un organisme 

autoritzat en l’Estat membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat comunicat per aquest d’acord 
als procediments establerts en la Directiva de Productes de la Construcció. 
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Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a través de la Direcció General competent 
mitjançant l’emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà publicat al BOE. No s’ha 
d’acceptar el producte si no compleix aquest requisit i es pot remetre el producte al procediment descrit en 
el punt 1. 
 
 

3. PRODUCTES QUE PROVENEN DE UN PAÍS EXTRACOMUNITARI 
 
L’art. 9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i utilitzar-se 
dins el territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les especificacions tècniques 
europees corresponents disposis una altre cosa, és a dir, el procediment analitzat en el punt 1. 
 
Documents acreditatius 
 
Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques més notables) 
que es poden rebre al sol·licitar l’acreditació del compliment de les especificacions tècniques del producte 
en qüestió. 
 
La validesa, la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada en les fitxes específiques 
de cada producte. 
 

• Marca / Certificat de conformitat a Norma: 
- És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l’Empresa Nacional 

d’Acreditació (ENAC) que afirma que el producte satisfà una(es) determinada(es) Norma(es) que li 
són d’aplicació. 

- Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua mitjançant un procés de 
concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen assaigs del producte en fàbrica i en el mercat) 
a través dels Comitès Tècnics de Certificacions (CTC) del corresponent organisme de certificació 
(AENOR, ECA, LGAI, ...) 

- Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la marca tenen una data de 
concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada. 

 
• Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT) 
- Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden ser acreditats per 

aquest tipus de document, on la seva concessió es basa en el comportament favorable del producte 
per la utilització prevista en front als requisits essencials descrivint-se, no només les condicions del 
material, sinó les de posada en obra i conservació. 

- Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les característiques tècniques 
del producte. 

- A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, és el “Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja” (IETcc) havent-se de, com en el cas anterior, comprovar la data de 
validesa del DIT. 

 
• Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR) 
- Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i de tipus) emès pel 

Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de Control, i publicat en el BOE, en el que es 
certifica que el producte compleix amb les especificacions tècniques de caràcter obligatori 
contingudes en les disposicions corresponents. 

- En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat, mitjançant Ordre 
Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR equival al CCRR. 

 
• Autorització d’ús dels forjats: 
- Són obligatòries pels fabricants que pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals de formigó 

armat o pretensat, i biguetes o elements resistents armats o pretensats de formigó, o de ceràmica i 
formigó que s’utilitzin per la fabricació d’elements resistents per a pisos i cobertes per la edificació. 

- Són concedides per la “Dirección General de Arquitectura i Política de Vivienda (DGAPV) del 
Ministerio de la Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial publicada en el BOE. 

- El termini de validesa de la autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per terminis iguals a 
sol·licitud del peticionar. 
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• Segell INCE 
- És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la Vivienda”, mitjançant 

Ordre Ministerial, que no suposa, per si mateix, l’acreditació de les especificacions tècniques 
exigibles. 

- Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte compleix les 
corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell INCE relatives a la matèria primera 
de fabricació, els mitjans de fabricació i el Control així com la qualitat estadística de la producció. 

- La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis iguals, tantes vegades 
com ho sol·liciti el peticionari, podent-se cancel·lar el dret de l’ús del Segell INCE quan es comprovi 
l’incompliment de les condicions que, en el seu cas, van servir per la seva concessió. 

 
• Segell INCE / Marca AENOR 
- És un distintiu creat per integrar en la estructura de certificació d’AENOR aquells productes que 

ostentaven el Segell INCE i que, a més a més, són objecte de Norma UNE. 
- Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o CTC d’AENOR 

(entitats que tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix contingut en els seus 
reglaments tècnics per a la concessió i retirada). 

- Als efectes de Control de rececpció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca / Certificat de 
conformitat a Norma. 

 
• Certificats d’assaig 
- Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que una mostra 

determinada d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest document no és, per tant, 
indicatiu referent a la qualitat posterior del producte ja que la producció total no es controla i, per 
tant, cal mostrar-se cautelós en front a la seva admissió. 

- En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que aquests laboratoris han 
de justificar la seva capacitat amb la corresponent acreditació oficial atorgada per la Comunitat 
Autònoma corresponent. Aquesta acreditació és requisit imprescindible per que els assaigs i proves 
que es redactin siguin vàlids, en el cas que la normativa corresponent exigeixi que es tracti de 
laboratoris acreditats. 

- En la resta dels casos, en què la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació oficial del laboratori, 
l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del tècnic, recordant que pot fer servir de 
referència la relació d’aquests i les seves àrees d’acreditació que elabora i comprova ENAC. 

- En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de comprovar que les 
especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig aportat són les exigides per les 
disposicions vigents i que s’acredita el seu compliment. 

- Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador assegurant que el 
material lliurat es correspon amb el del certificat aportat. 

 
• Certificat del fabricant 
- Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una sèrie 

d’especificacions tècniques. 
- Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels descrits en l’apartat 

anterior, en aquest cas seran valides les citades recomanacions. 
- Aquest tipus de document no tenen gran validesa real però poden tenir-la a efectes de 

responsabilitat legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema. 
 

• Altres distintius i marques de qualitat voluntaris 
- Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per organismes públics o 

privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si mateixos, l’acreditació de les especificacions 
tècniques obligatòries. 

- Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment (regulats per la OM 
12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de conformitat CIETAN per biguetes de 
formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS per pel·licula anòdica sobre alumini i la Marca de 
qualitat QUALICOAT per revestiment d’alumini. 

- Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques com, per exemple 
les marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 
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Informació suplementària 
 

• La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per la Empresa 
Nacional d’Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina WEB: www.enac.es 

• Les característiques del DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats documents, concedits 
per l’IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web: www.ietcc.csic.es/apolo.html 

• Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR,...) poden consultar-se en www.miviv.es, en 
“Normativa”. 

• La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-se en les 
seves pàgines web www.aenor.es, www.lgai.es, etc. 

 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
 

1. CIMENTS 
 
Instrucció per la recepció de ciments (RC-03) 
Aprovada pel Reial Decret 1797/2003, de 26 de desembre (BOE 16/01/2004) 
Derroga la anterior instrucció RC-97, incorporant la obligació de estar en possessió del marcat “CE” pels 
ciments comuns i actualitzant la normativa tècnica amb les novetats introduïdes durant el termini de vigència 
de la mateixa. 
 
Fase de recepció de materials de construcció 
· Articles 8, 9 i 10. Subministrament i emmagatzematge 
· Article 11. Control de recepció 
 
Ciments comuns 
Obligatorietat del marcat CE per aquest material (UNE-EN 197-1), aprovada per Resolució d’1 de Febrer de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Ciments especials 
Obligatorietat del marcat CE pels ciments especials amb molt baix calor d’hidratació (UNE-EN 14216) i 
ciments d’alt forn de baixa resistència inicial (UNE-EN 197-4) aprovades per Resolució d’1 de Febrer de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Ciments de ram de paleta 
Obligatorietat del marcat CE pels ciments de ram de paleta (UNE-EN 413-1), aprovada per Resolució d’1 de 
Febrer de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 

2. GUIXOS I ESCAIOLES 
 
Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de construcció (RY-85) 
Aprovat per Ordre Ministerial de 31 de maig de 1985 (BOE 10/06/1985) 
 
Fase de recepció de materials de construcció 
· Article 5. Envàs i identificació 
· Article 6. Control i recepció 
 

3. MAONS CERÀMICS 
 
Plec general de condicions per a la recepció de maons ceràmics en les obres de construcció (RL-88) 
Aprovat per Ordre Ministerial de 27 de juliol de 1988 (BOE 03/08/1988) 
 
Fase de recepció de materials de construcció 
· Art. 5. Subministrament i identificació 
· Art. 6. Control i recepció 
· Art. 7. Mètodes d’assaig 
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4. BLOCS DE FORMIGÓ 
 
Plec de prescripcions tècniques generales per a la recepció de blocs de formigó en les obres de construcció 
(RB-90) 
Aprovat per Ordre Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11/07/1990) 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
· Art. 5. Subministrament i identificació 
· Art. 6. Recepció 
 

5. XARXA DE SANEJAMENT 
 
Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en sistemes de drenatge 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13252), aprovada per Ordre de 29 de 
novembre de 2001 (BOE 07/12/2001) 
 
Plantes elevadores d’aigües residuals per edificis i instal·lacions (kits i vàlvules de retenció per a 
instal·lacions que contenen matèries fecals i no fecals 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12050), aprovada per Ordre de 29 de 
novembre de 2001 (BOE 07/12/2001) 
 
Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i cambres d’inspecció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 588-2), aprovada per Resolució de 3 
d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge (de cautxú vulcanitzat, 
d’elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat). 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4) aprovada per Resolució de 
16 de gener de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canals de drenatge per a zones de circulació per a vehicles i vianants 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1433), aprovada per Resolució de 12 de 
juny de 2003 (BOE 11/07/2003) 
 
Potes per a pous de registre encastats 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13101), aprovada per Resolució de 10 
d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) 
 
Vàlvules d’admissió d’aire per a sistemes de drenatge 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12380), aprovada per Resolució de 10 
d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra d’acer 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1916), aprovada per resolució de 14 d’abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Pous de registre i cambres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibres d’acer 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1917), aprovada per Resolució de 14 d’abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Petites instal·lacions de depuració d’aigües residuals per a poblacions de fins a 50 habitants equivalents. 
Foses sèptiques. 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes (UNE-EN 12566.1), aprovada per Resolució d’1 de 
febrer de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 
 
Escales fixes per a Pous de registre 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14396), aprovada per Resolució d’1 de 
febrer de 2005 (BOE 19/02/2005) 
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6. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 
 
Sistemes i kits d’encofrat perdut no portant de blocs foradats, panells de materials aïllants o a vegades de 
formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (Guia DITE nº 009), aprovada per resolució de 26 de 
novembre de 2002 (BOE 19/12/2002) 
 
Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en moviments de terres, fonamentacions i estructures 
de construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13251), aprovada per Ordre de 29 de 
novembre de 2001 (BOE 07/12/2001) 
 
Ancoratges metàl·lics per a formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, aprovats per Resolució de 26 de novembre de 2002 
(BOE 19/12/2005) i Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005) 
· Ancoratges metàl·lics per a formigó. Guia DITE nº 001-1, 2, 3 i 4. 
· Ancoratges metàl·lics per a formigó. Ancoratges químics. Guia DITE nº 001-5. 
 
Recolzaments estructurals 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, aprovada per Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 
19/02/2005) 
· Recolzaments de PTFE cilíndrics i esfèrics. UNE-EN 1337-7. 
· Recolzaments de rodet. UN-EN 1337-4. 
· Recolzaments oscil·lants . UNE-EN 1337-6. 
 
Additius per a formigons i pastes 
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 i 
Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 30/05/2002 i 01/12/2005). 
· Additius per a formigons i pastes. UNE-EN 934-2. 
· Additius per a formigons i pastes. Additius per a pastes per a cables de pretensat. UNE-EN 934-4. 
 
Lligants de soleres contínues de magnesita. Magnesita càustica i de clorur de magnesi. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14016-1) aprovada per la Resolució d’1 de 
febrer de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 
Àrids per a formigons, morters i lletades 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes relacionats, aprovada la Resolució de 14 de gener de 
2004 (BOE 11/02/2004) 

• Àrids per a formigó. UNE-EN 12620 
• Àrids lleugers per a formigons, morters i lletades. UNE-EN 13055-1. 
• Àrids per a morters. UNE-EN 13139. 

 
Bigues i pilars compostos a base de fusta. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº013; aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de posttensat compost a base de fusta. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 523), aprovada per Resolució de 26 de 
novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Beines de fleixos d’acer per a tendons de pretensat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº011; aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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7. RAM DE PALETA 
 

Celes per a la construcció. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 459-1), aprovada per Resolució de 3 
d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Pannells de guix. 
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 
(BOE 30/05/2002) i Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 17/12/2005) 

• Pannells de guix. UNE-EN 12859. 
• Adhesius a base de guix per a Pannells de guix. UNE-EN 12860 

 
Xemeneies 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13502), aprovada per Resolució de 14 
d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) i Resolució d’1 de 
febrer de 2005 (BOE 19/02/2005) 

• Terminals dels conductes de fums argilosos / ceràmics. UNE-EN 13502. 
• Conductes de fums d’argila cuita. UNE-EN 1457. 
• Components. Elements de paret exterior de formigó. UNE-EN 12446. 
• Components. Parets interiors de formigó. UNE-EN  1857. 
• Components. Conductes de fum de blocs de formigó. UNE-EN 1858. 
• Requisits per a Xemeneies metàl·liques. UNE-EN 1856-1 

 
 
Kits d’envans interiors (sense capacitat portant) 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº013; aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Especificacions d’elements auxiliars per a fàbriques d’obra. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 
16/07/2004). 

• Tirants, fleixos de tensió, abraçadores i escaires. UNE-EN 845-1. 
• Llindes. UNE-EN 845-2 
• Reforç de junt horitzontal de malla d’acer. UNE-EN 845-3 

 
Especificacions per a morters de ram de paleta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 
16/07/2004). 

• Morters arrebossats i lliscats. UNE-EN 998-1 
• Morters per ram de paleta. UNE-EN 998-2 

 
8. AÏLLAMENTS TÈRMICS 
 

Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 12 de juny de 2003 
(BOE 11/07/2003) i modificat per la Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Productes manufacturats de llana mineral (MW) UNE-EN 13162. 
• Productes manufacturats de poliestiré expandit (EPS) UNE-EN 13163. 
• Productes manufacturats de poliestiré extruït (XPS) UNE-EN 13164. 
• Productes manufacturats d’escuma rígida o poliuretà (PUR) UNE-EN 13165 
• Productes manufacturats d’escuma fenòlica (PF). UNE-EN 13166. 
• Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG). UNE-EN 13167. 
• Productes manufacturats de llana de fusta. (WW). UNE-EN 13168. 
• Productes manufacturats de perlita expandida (EPB). UNE- EN 13169. 
• Productes manufacturats de suro expandit (ICB). UNE-EN 13170. 
• Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). UNE-EN 13171. 
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Sistemes i kits compostos per l’aïllament tèrmic exterior amb arrebossat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº004; aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
  
Ancoratges de plàstic per a fixació de Sistemes i kits compostos per l’aïllament tèrmic exterior amb 
arrebossat. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº01; aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
 
      9. IMPERMEABILITZACIONS 

 
Sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº005; aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades mecànicament. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº006; aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 

     10. REVESTIMENTS. 
 
Materials de pedra natural per a ús com a paviment 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per la Resolució de 3 d’octubre de 
2003 (BOE 31/10/2002) 

• Rajoles. UNE-EN 1341. 
• Lambordí. UNE-EN 1342. 
• Vorades (Bordillos). UNE-EN 1343. 

 
Llambordins d’argila cuita. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1344) aprovada per la Resolució de 14 
d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Adhesius per a rajoles ceràmiques. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12004) aprovada per la Resolució de 16 de 
gener de 2003 (BOE 06/02/2003) 
 
Llambordins de formigó. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1338) aprovada per la Resolució de 14 de 
gener de 2004 (BOE 11/02/2004) 
 
Rajoles prefabricades de formigó. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1339) aprovada per la Resolució de 14 de 
gener de 2004 (BOE 11/02/2004) 
 
Materials per a soleres continues i soleres. Pastes autonivellants. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13813) aprovada per la Resolució de 14 
d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Sostres penjats. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13964) aprovada per la Resolució d’1 de 
febrer de 2004 (BOE 19/02/2004) 
 
Rajoles ceràmiques. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14411) aprovada per la Resolució d’1 de 
febrer de 2004 (BOE 19/02/2004) 
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11. FUSTERIA, MANYERIA I VIDRIERIA 

 
Dispositius per a sortides d’emergència 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per la Resolució de 6 de maig de 2002 
(BOE 30/05/2002) 

• Dispositius d’emergència accionats o per una manilla o un polsador per a sortides de socors. 
UNE-EN 179 

• Dispositius antipànic per a sortides d’emergència activats per una barra horitzontal. UNE-EN 
1125. 

Ferramentes per a la edificació 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per la Resolució de 14 d’abril de 2003 
(BOE 28/04/2003), Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) i ampliat en Resolució d’1 de febrer 
de 2005 (BOE 19/02/2005) 

• Dispositius de tanca controlada de portes. UNE-EN 1154. 
• Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. UNE-EN 1155. 
• Dispositius de coordinació de portes. UNE-EN 1158. 
• Frontisses d’un sol eix. UNE-EN 1935. 
• Panys i pestells. UNE-EN 12209. 

 
Taulers derivats de la fusta per a la seva utilització en la construcció. 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes (UNE-EN 13986) aprovada per la Resolució de 14 
d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Sistemes d’envidrament segellant estructural. 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per la Resolució de 26 de novembre de 
2002 (BOE 19/12/2002) 

• Vidre. Guia DITE nº 002-1 
• Alumini. Guia DITE nº 002-2 
• Perfils amb trencament de pont tèrmic. Guia DITE nº 002-3 

 
Portes industrials, comercials, de garatge i portons. 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes (UNE-EN 13241-1) aprovada per la Resolució de 28 de 
juny de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
Tendals. 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes (UNE-EN 13561) aprovada per la Resolució d’1 de 
febrer de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 
Façanes lleugeres 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes (UNE-EN 13830) aprovada per la Resolució d’1 de 
febrer de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 

     12. PREFABRICATS 
 
Productes prefabricats de formigó. Elements per a tanques. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per la Resolució de 6 de maig de 2002 (BOE 
30/05/2002) i ampliades per Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005) 

• Elements per a tanques. UNE-En 12839. 
• Mastelers (mastiles) i pals (postes). UNE-EN 12843. 

 
Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers d’estructura oberta. 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes (UNE-EN 1520) aprovada per la Resolució de 28 de 
juny de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de fusta. 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes, d’acord amb la guia DITE nº007; aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002) 
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Escales prefabricades (kits) 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes, d’acord amb la guia DITE nº008; aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002) 
 
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de troncs. 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes, d’acord amb la guia DITE nº012; aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002) 
 
Vores (Bordillos) prefabricats de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes (UNE-EN 1340) aprovada per la Resolució de 28 de 
juny de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 

      13. INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge (de cautxú vulcanitzat, 
de elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat) 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4) aprovada per la Resolució de 
16 de gener de 2003 (BOE 06/02/2003) 
 
Dipositius antiinundació en edificis 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13564), aprovada per la resolució de 14 
d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Aigüera de cuina 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes (UNE-EN 13310), aprovada per la Resolució de 9 de 
novembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
WC i conjunts de WC amb sifó incorporat 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes (UNE-EN 997), aprovada per la Resolució d’1 de febrer 
de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 

     14. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
Columnes i bàculs d’enllumenat 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes aprovada per la Resolució de 10 d’octubre de 2003 
(BOE 31/10/2003) i ampliada per la Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) 

• Acer. UNE-EN 40-5 
• Alumini. UNE-EN 40-6 
• Barreja de polímers compostos reforçats amb fibra. UNE-EN 40-7. 

 
       15. INSTAL·LACIONS DE GAS. 

 
Juntes elastomèriques emprades en tubs i accessoris per a transport de gasos i fluids hidrocarbonats. 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes (UNE-EN 682) aprovada per la Resolució de 3 d’octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002) 
 
Sistemes de detecció de fuites 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes (UNE-EN 682) aprovada per la Resolució de 28 de juny 
de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 

16. INTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I  VENTILACIÓ 
 
Sistemes de control de fums i calor 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 
16/07/2004) 

• Airejadors naturals d’extracció de fums i calor. UNE-EN 12101-2. 
• Airejadors extractors de fums i calor. UNE-ENE-12101-3. 
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Pannells radiants muntats en el sostre alimentats amb aigua a una temperatura inferior a 120ºC 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes (UNE-EN 14037-1) aprovada per la Resolució de 28 de 
juny de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
Radiadors i convectors 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes (UNE-EN 442-1) aprovada per la Resolució d’1 de febrer 
de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 

     17. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 
I 
nstal·lacions fixes d’extinció d’incendis. Sistemes equipats amb mànegues. 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes relacionats, aprovada per la Resolució de 3 d’octubre de 
2002 (BOE 31/10/2002) 

• Boques d’incendi equipades amb mànegues semirígides. UNE-EN 671-1 
• Boques d’incendi equipades amb manegues planes. UNE-EN 671-2 

 
Sistemes fixes d’extinció d’incendis. Components per a Sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per la Resolució de 3 d’octubre de 
2002 (BOE 31/10/2002), ampliada per la Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) i modificada 
per la Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

• Vàlvules direccionals d’alta i baixa pressió i els seus actuadors per a Sistemes de CO2. UNE-
EN 12094-5. 

• Dispositius no elèctrics d’avortament per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-6. 
• Difusors per a Sistemes de Co2. UNE-EN 12094-7. 
• Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. UNE-EN 12094-13. 
• Requisits i mètodes d’assaig pels Dispositius manuals d’inici i aturada. UNE-EN-12094-3. 
• Requisits i mètodes d’assaig per a detectors especials d’incendis. UNE-EN- 12094-9. 
• Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius de passatge. UNE-EN- 12094-11. 
• Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius pneumàtics d’alarma. UNE-EN-12094-12. 

 
 
Sistemes d’extinció d’incendis. Sistemes d’extinció per pols. 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes (UNE-EN 12416-1 i 2) aprovada per la Resolució de 3 
d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) i modificada per la Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 
01/12/2005). 
 
Sistemes fixes de lluita contra incendis. Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada. 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002), ampliades i modificades per Resolucions del 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 28 de juny 
de 2004 (BOE 16/07/2004) i 19 de febrer de 2005 (BOE 19/92/2005). 

• Ruixadors automàtics. UNE-EN 12259-1. 
• Conjunts de vàlvula d’alarma de canonada mullada i cambres de retard. UNE-EN 12259-2. 
• Conjunt de vàlvula d’alarma de canonada seca UNE-EN 12259-3. 
• Alarmes hidropneumàtiques. UNE-EN-12259-4. 
• Components per a Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada. Detectors de flux d’aigua. 

UNE-EN- 12259-5. 
 
Sistemes de detecció i alarma d’incendis. 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes (aprovada per la Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), ampliada per la Resolució de 10 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 

• Dispositius d’alarma d’incendis- Dispositius acústics. UNE-EN 54-3. 
• Equips de subministrament d’alimentació. UNE-EN 54-4. 
• Detectors de calor. Detectors puntuals. UNE-EN 54-5. 
• Detectors de fum. Detectors puntuals que funcionen segons els principi de llum difosa, llum 

tramesa o per ionització. UNE-EN-54-7 
• Detectors de fum. Detectors lineals que utilitzen un feix òptic de llum. UNE-EN-54-12. 
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ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 

1. FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT 
 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 
Aprovada per Reial Decret 2661/1998 d’11 de desembre (BOE 13/01/1998) 

 
Fase de Projecte 
· Article 4. Documents del Projecte 

 
Fase de Recepció de materials de construcció 
· Article 1.1. Certificació i distintius 
· Article 81. Control dels components del formigó 
· Article 82. Control de qualitat del formigó 
· Article 83. Control de consistència del formigó 
· Article 84. Control de resistència del formigó 
· Article 85. Control de les especificacions relatives de la durabilitat del formigó 
· Article 86. Assaigs previs del formigó 
· Article 87. Assaigs característics del formigó 
· Article 88. Assaigs de control del formigó 
· Article 90. Control de qualitat de l’acer. 
· Article 91. Control de dispositius d’ancoratge i entroncament de les armadures posttesades. 
· Article 92. Control de les beines i accessoris per a armadures de pretesat 
· Article 93. Control dels productes de tesat 
· Article 94. Control dels productes de injecció 

 
Fase d’execució d’elements constructius 
· Article 95. Control de la execució 
· Article 97. Control del tesat de les armadures actives 
· Article 98. Control d’execució de la injecció 
· Article 99. Assaigs d’informació complementària de l’estructura 
 
Fase de recepció d’elements constructius 
· Article 7.9. Documentació final de l’obra 
 

 
2. FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETENSAT 

 
Instrucció del projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb 
elements prefabricats. (EFHE) 
Aprovada per Reial Decret 642/2002, de 5 de juliol. (BOE 06/08/2002) 
 

Fase de projecte 
· Article 3.1. Documentació del forjat per a la seva execució 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
· Article 4. Exigències administratives (Autorització d’ús) 
· Article 34. Control de recepció del elements resistents i peces de entrebigat 
· Article 35. Control del formigó i armadures col·locades en obra 

 
Fase d’execució d’elements constructius 
· CAPÍTOL V. Condicions generals i disposicions constructives dels forjats 
· CAPÍTOL VI. Execució 
· Article 36. Control d’execució 
 
Fase de recepció d’elements constructius 
· Article 3.2. Documentació final de l’obra 
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3. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

 
Norma Bàsica de l’Edificació (NBE EA-95) “Estructures d’acer en l’edificació” 
Aprovada per Reial Decret 1829/1995, de 10 de novembre (BOE 18/01/1996) 

 
Fase de projecte 
· Article 1.1.1. Aplicació de la norma als projectes 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
· Article 2.1.4. Perfils i xapes d’acer laminat. Garantia de les característiques 
· Article 2.1.5. Condicions de Subministrament i recepció 
· Article 2.2.4. Subministrament de perfils foradats 
· Article 2.2.5. Assaigs de Recepció 
· Article 2.3.4. Subministrament dels perfils i plaques conformades 
· Article 2.3.5. Assaigs de Recepció 
· Article 2.4.6. Reblons d’acer. Característiques garantides. 
· Article 2.4.7. Subministrament i recepció 
· Article 2.5.11. Cargols. Característiques garantides 
· Article 2.5.122. Subministrament i recepció 
 
Fase d’execució d’elements constructius 
· Article 1.1.2. Aplicació de la norma a l’execució 
· Article 5.1. Unions reblonades i cargolades 
· Article 5.2. Unions soldades 
· Article 5.3. Execució en taller 
· Article 5.4. Muntatge en obra 
· Article 5.5. Toleràncies 
· Article 5.6. Protecció 

 
* Alternativa: des del 29 de Març de 2006 fins al 28 de Març de 2007, aplicació voluntària del 
“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero” 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE 28/3/2006) 

 
4. COBERTES AMB MATERIALS BITUMINOSOS 

 
Norma Bàsica de la Edificación (NBE QB-90) “Cobertes amb materials bituminosos” 
Aprovada per Reial Decret 1572/1990, de 30 de novembre (BOE 07/12/1990) 
Actualització de l’Apèndix “Normas UNE de referencia” per Ordre de 5 de juliol de 1996 (BOE 
25/07/1996) 

 
Fase de projecte 
· Article1.2.1. Aplicació de la norma als projectes 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
· Article 1.2.2. Aplicació de la norma als materials impermeabilitzants 
· Article 5.1. Control de recepció dels productes impermeabilitzants 
 
Fase d’execució d’elements constructius 
· Article 1.2.3. Aplicació de la norma a l’execució de les obres 
· Article 4. Execució de les cobertes 
· Article 5.2. Control de la execució 
 
Fase de Recepció d’elements constructius 
· Article 5.2. Control de la execució 
 
* Alternativa: des del 29 de Març de 2006 fins al 28 de Març de 2007, aplicació voluntària del 
“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS-Salubridad” 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE 28/3/2006) 
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5. MURS RESISTENTS DE FÀBRICA DE MAÓ 

 
Norma Bàsica de la Edificación NBE FL-90 “Muros resistentes de fábrica de ladrillo” 
Aprovada per Reial Decret 1723/1990, de 50 de desembre (BOE 04/01//1991)  
 

Fase de projecte 
· Article 1.3. Aplicació de la Norma als projectes 
· Article 1.4. Aplicació de la Norma a les obres 
· Article 4.1. Dades del projecte 
 
Fase de recepció de materials de construcció 
· Article 1.2. Aplicació de la Norma als fabricants 
· Capítol II. Maons 
· Capítol III. Morters 
· Artícle 6.1. Recepció de materials 
 
Fase d’execució d’elements constructius 
· Capítol III. Morters 
· Article 4.4. Condicions pels enllaços de murs 
· Article 4.5. Forjats 
· Article 4.6. Recolzaments 
· Article 4.7. Estabilitat del conjunt 
· Article 4.8. Junts de dilatació 
· Article 4.9. Fonamentació 
· Article 6.2. Execució de morters 
· Article 6.3. Execució de murs 
· Article 6.4. Toleràncies en la execució 
· Article 6.5. Proteccions durant l’execució 
· Article 6.6. Traves durant la construcció 
· Article 6.7. Rases 

 
* Alternativa: des del 29 de Març de 2006 fins al 28 de Març de 2007, aplicació voluntària del 
“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica” 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE 28/3/2006) 

 
6. COMPORTAMENT EN FRONT AL FOC D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS I MATERALS DE 

CONSTRUCCIÓ 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en caso de incendio 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE 28/3/2006) 

 
Fase de projecte 
· Introducció 
 
Fase de recepció de materials de construcció 
· Justificació del comportament en front el foc d’elements constructius i els materials ( veure Reial 
Decret 312/2005, de 18 de març, pel qual s’aprova la classificació dels productes de construcció i 
dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència en front al 
foc). 
 
REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març pel que s’aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència 
al foc 

 
7. AÏLLAMENT TÈRMIC 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE 28/3/2006) 
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Fase de projecte 
· Secció HE 1. Limitació de Demanda Energètica 
· Apèndix C Normes de referència. Normes de càlcul. 
 
Fase de recepció de materials de construcció 
· 4 Productes de construcció 
· Apèndix C Normes de referència. Normes de producte 
 
Fase de execució d’elements constructius 
· 5 Construcció 
· Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig 

 
8. AÏLLAMENT ACÚSTIC 

 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA 88) “ Condicions acústiques de los edificios” 
Aprovada per Ordre Ministerial de 29 de setembre de 1988 (BOE 08.10.1988) 

 
 
Fase de projecte 
· Article 19. Compliment de la Norma en el Projecte 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
· Article 21. Control de recepció de materials 
· Annex 4.Condicions dels materials 
 
Fase de execució d’elements constructius 
· Article 22. Control de la execució 

 
9. INSTAL·LACIONS. 
 

9.1. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 
 

Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-93) 
Aprovat per reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 14/12/1993) 
 
Fase de Recepció d’equips i materials 

• Article 2. 
• Article 3. 
• Article 9. 

      Fase de execució de les instal·lacions. 
• Article 10. 

      Fase de Recepció de les Instal·lacions. 
• Article 18. 

 
9.2.  INSTAL·LACIONS TÉRMIQUES. 
 

Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 
Aprovat  per Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol (BOE 05/08/1998), i modificat per Reial 
decret 1218/2002, de 22 de novembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de projecte 

• Article 5. Projectes d’edificació de nova planta. 
• Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions. 
• ITE 07 - DOCUMENTACIÓ 

- ITE 07.1 INTAL·LACIONS DE NOVA PLANTA. 
- ITE 07.2 REFORMES. 
- APÈNDIX 07.1 Guia del contingut del projecte. 
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Fase de recepció d’equips i materials. 

• ITE 04- EQUIPS I MATERIALS. 
- ITE 04.1 GENERALITATS. 
- ITE O4.2 CANONADES I ACCESSORIS. 
- ITE 04.3 VÁLVULES. 
- ITE 04.4 CONDUCTES I ACCESSORIS. 
- ITE 04.5 XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS. 
- ITE 04.6 MATERIALS AÏLLANT I TÈRMICS. 
- ITE 04.7 UNITATS DE TRACTAMENT I UNITATS TERMINALS. 
- ITE 04.8 FILTRES PER A AIRE. 
- ITE 04.9 CALDERES. 
- ITE 04.10 CREMADORS. 
- ITE 04.11 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRED. 
- ITE 04.12 APARELLS DE REGULACIÓ I CONTROL. 
- ITE 04.13 EMISSORS DE CALOR. 

 
Fase de execució de les instal·lacions. 

• Article 7. Projecte, execució i recepció de les instal·lacions. 
• ITE 05 – MONTATGE  

- ITE 05.1 GENERALITATS. 
- ITE 05.2 CANONADES, ACCESSORIS I VÀLVULES. 
- ITE 05.3 CONDUCTES I ACCESSORIS. 

Fase de Recepció de les instal·lacions. 
• Article 7. Projecte, execució i recepció de les instal·lacions. 
• ITE 06- PROVES, POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ. 

- ITE 06.1 GENERALITATS 
- ITE 06.2 NETEJA INTERIOR DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ. 
- ITE 06.3 COMPROVACIÓ DE L’EXECUCIÓ. 
- ITE 06.4 PROVES. 
- ITE 06.5 POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ. 
- APÈNDIX 06.1 Model del certificat de la instal·lació. 

 
 
9.3.  INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. 
 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) 
Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE 18/09/2002) 
 

Fase de projecte 
• ITC-BT-04. Documentació i posada en servei de les instal3lacions. 

- Projecte. 
- Memòria Tècnica de Disseny (MTD) 

Fase de Recepció d’equips i materials. 
• Article 6. Equips i materials. 
• ITC-BT-06. Materials. Xarxes aèries per a la distribució en baixa tensió. 
• ITC-BT-07. Cables. Xarxes soterrades per a la distribució en baixa tensió. 

 
Fase de Recepció de les instal·lacions. 

• Article 18. Execució i Posada en servei de les instal·lacions. 
• ITC-BT-04. Documentació i posada en servei de les instal·lacions. 
• ITC-BT-05. Verificacions i inspeccions. 
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9.4.  INSTAL·LACIONS DE GAS. 
 

Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials 
(RIG) 
Aprovat per Reial Decret 1853/1993, de 22 d’octubre. (BOE 24/11/1993) 

 
Fase de projecte 

• Article 4. Normes. 
Fase de Recepció d’equips i materials. 

• Article 4. Normes. 
Fase d’execució de les instal·lacions. 

• Article 4. Normes. 
Fase de recepció de les instal·lacions. 

• Article 12. Proves prèvies a la posada en servei de les instal·lacions. 
• Article 13. Posada en disposició de servei de la instal·lació. 
• Article 14. Instal·lació, connexió i posada en marxa dels aparells de gas. 
• ITC MI-IRG-09. Proves pel lliurament de la instal·lació receptora. 
• ITC MI-IRG-10. Posada en disposició de servei. 
• ITC MI-IRG-11. Instal3lació, connexió i posada en marxa d’aparells de 

gas. 
Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de Gasos 
Combustibles. 
Aprovada per Ordre Ministerial de 17 de desembre de 1985 (BOE 09/01/1986) 
 
Fase de projecte 

• ANNEX A. Instrucció sobre documentació i posada en servei de les 
instal·lacions receptores de gasos combustibles. 

• 2. Instal·lacions de gas que precisen projecte per a la seva execució. 
Fase de recepció de les instal·lacions 

• 3. Posada en servei de les instal·lacions receptores de gas que precisen 
projecte. 

• 4. Posada en servei de les instal·lacions de gas que no precisen projecte per 
a la seva execució. 

 
9.5.  INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA. 
 
Normes Bàsiques per a les Instal·lacions Interiors de Subministrament d’Aigua 
Aprovades per Ordre Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/02/1976) 

 
Fase de Recepció d’equips i materials. 

• 6.3 Homologació. 
Fase de Recepció de les instal·lacions. 

• 6.1 Inspeccions. 
• 6.2 Prova de les instal·lacions. 

Fase de projecte 
• Annex I. Instal·lacions interiors de Subministrament d’aigua, que necessiten 

projecte específic. 
Fase de Recepció d’equips i materials. 

• Article 2. Materials emprats en canonades. 
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9.6.  INSTAL·LACIONS D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ. 
Reglament regulador de les infrastructures comuns de telecomunicacions per l’accés als serveis de 
telecomunicació en l’interior dels edificis i de la activitat d’instal·lació d’equips i Sistemes de 
telecomunicacions (RICT). 
Aprovat per Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril. (BOE 14/05/2003) 

 
Fase de projecte 

• Article 8. Projecte tècnic. 
 
Fase de Recepció d’equips i materials. 

• Article 10. Equips i materials emprats per a configurar les instal·lacions. 
Fase d’execució de les instal·lacions 

• Article 9. Execució del projecte tècnic. 
 

Desenvolupament del Reglament regulador de les infrastructures comuns de telecomunicacions per 
l’accés als serveis de telecomunicació en el interior dels edificis i l’activitat d’instal·lació d’equips i 
Sistemes de telecomunicacions. 
Aprovat per Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig. (BOE 27/05/2003) 

 
Fase de projecte. 

• Article 2. Projecte tècnic. 
• Disposició addicional primera. Coordinació entre la presentació del Projecte 

Tècnic Arquitectònic i el d’Infrastructura  Comú de Telecomunicacions. 
Fase d’execució de les instal·lacions. 

• Article 3. Execució del projecte tècnic. 
 
9.7.  INSTAL·LACIÓ D’APARELLS ELEVADORS. 
 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre 
ascensors. 

  Aprovades per Reial Decret 1314/1997 de 1 d’agost. (BOE 30/09/1997) 
 

Fase de Recepció d’equips i materials. 
• Article 6. Marcat “CE” i declaració “CE” de conformitat. 

Fase d’execució de les instal·lacions. 
• Article 6. Marcat “CE” i declaració “CE” de conformitat 

Fase de Recepció de les instal·lacions. 
• ANNEX VI. Control final. 

 
9.8.  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT. 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS Salubridad 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 

 
Fase de projecte 

• Article 3. Condicions de disseny. 
• Apèndix C Normes de referència. 

Fase de Recepció de materials de construcció. 
• Article 6. Productes de construcció. 
• Article 6.2 Normes de referència. Normes de producte. 

Fase d’execució d’elements constructius. 
• Article 5. Construcció i proves.Apèndix C Normes de referència. Normes d’assaig. 
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DOCUMENTACIÓ DE PLA DE CONTROL. 
 
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. 
 
DOCUMENT 2. 
 
CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

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

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en 
les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi 
de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació 
i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

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

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies 
admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, 
garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

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

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de 
controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

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

• Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
• Certificat de garantia del fabricant 
• Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 
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- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació 
vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 
 
 
B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i 
conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada 
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el 
que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la 
Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. FONAMENTACIÓ SUPERFICIAL I PROFUNDA. 
 
1.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

A) Estudi geotècnic. 
B) Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 
d’agressivitat potencial. 
C) Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB SE 
C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
D) Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
E) Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 

 
1.2 CONDICIONAMENT DEL TERRENY. 
 

A) Excavació: 
A1) Control de moviments de l’excavació. 
A2) Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
B) Gestió de l’aigua: 
B1) Control del nivell freàtic. 
B2) Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
C) Millora o reforç del terreny: 
C1) Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
C) Ancoratges al terreny: 
C1) Segons norma UNE EN 1537:2001 
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2. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. 
 
2.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

D) Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els 
Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
E) Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
F) Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 

75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 
 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
 

G) Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer 

han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 

H) Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 
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2.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

I) Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

 
J) Fixació de toleràncies d’execució. 

 
K) Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no 

destructius) 
 
 
 
3. SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

L) Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
M) Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
N) Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació 

de l’albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que justifiqui 

l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 

Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat. 
 
O) Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 
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P) Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 
 
4. ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Q) Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 
 

R) Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no 

avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut 

per materials singulars. 
 
S) Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure: 

- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
T) Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
 
6. ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

U) Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las 
peces. 

- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 

V) Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Tres categories d’execució: 



 
Rehabilitació i supressió de barreres Rehabilitació i supressió de barreres Rehabilitació i supressió de barreres Rehabilitació i supressió de barreres 

arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les 

dependències de l’oficina d’atenció ciutadanadependències de l’oficina d’atenció ciutadanadependències de l’oficina d’atenció ciutadanadependències de l’oficina d’atenció ciutadana    

 

Urbanisme i Habitatge Maig 2010 41/110 

 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs i 
control diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació 
d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

W) Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 
 

X) Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de recepció i posada en obra 
 

Y) Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
7. ESTRUCTURES DE FUSTA 
 

Z) Subministrament i recepció dels productes: 
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministra 
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
c) Contingut d’humitat 

- Tauler: 
a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  
c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de 

recolzament 
b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de registre, 

mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, precaucions en front a 
mecanitzacions posteriors i informacions complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 



 
Rehabilitació i supressió de barreres Rehabilitació i supressió de barreres Rehabilitació i supressió de barreres Rehabilitació i supressió de barreres 

arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les 

dependències de l’oficina d’atenció ciutadanadependències de l’oficina d’atenció ciutadanadependències de l’oficina d’atenció ciutadanadependències de l’oficina d’atenció ciutadana    

 

Urbanisme i Habitatge Maig 2010 42/110 

 

e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic per a 
unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 

 
AA) Control de recepció en obra: 

- Comprovacions amb caràcter general: 
- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
 
 
8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

BB) Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

CC) Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
DD) Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels 

possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

EE) Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de 
manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”. 

 
FF) Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
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- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el 

“REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència front al foc. 

 
GG) Control d’execució en obra: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la 

seva ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 

característiques i muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

 
10. AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

HH) Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia 

per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides pel CTE. 
- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 

dimensionals i la seva densitat aparent. 
 

II) Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
 
11. PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

JJ) Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

KK) Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
 
 

LL) Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 “Protección 

frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 
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12. CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 
 

MM) Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa el 
compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 
NN) Subministra i recepció de productes: 
 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

OO) Control d’execució en obra: 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys, 

en 4 hores. 
- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La 

pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 
 
 
13. CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 

PP) Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

 
QQ) Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

RR) Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 

 
14. SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

SS) Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
 

TT) Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
UU) Control d’execució en obra: 
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- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al 
menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, 
al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades 

en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva 

sortida i en les aixetes.  
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
 
15. SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

VV) Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 
WW) Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

XX) Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 
- Distribució interior canonada. 
- Distribució exterior canonada. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 
16. EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

YY) Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 
 

ZZ) Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
AAA) Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
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- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
17. EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

BBB) Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 
 
CCC) Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

DDD) Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
 
18. CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

EEE) Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 

compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

 
FFF) Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

GGG) Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, 

etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
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- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 
 
 
19. ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS SOLARS 
 

HHH) Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) amb 

pannells solars.  
 

III) Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
 

JJJ) Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de 

Agua Caliente Sanitaria”. 
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4.ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
 
            

 FITXA PEL COMPLIMENT DE:                    

 

 

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors de ls enderrocs i altres 
residus de la construcció     

RESIDUS                             
Obra nova 

 DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'e coeficiència als edificis tipus i quantitats 

            

 IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

 Situació: Ajunament de Parets del Vallès (C/ Major, 2) 

 Municipi : Parets del Vallès Comarca : Vallès Oriental 
   

 AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS 

            
    Residus d'excavació 
           Volum     Densitat residu real     Pes resid u      Volum aparent 

     Tipus de terres d'excavació (1) m3
  (tones/m3)  (tones)    m3 

   grava i sorra compacta 0  2  0    0 

   grava i sorra solta 0  1,7  0    0 

   argiles 0  2,1  0    0 

   terra vegetal 0  1,7  0    0 

   terraplé 0  1,7  0    0 

   pedraplé 0  1,8  0    0 

   altres 0  0  0    0 

    Total residu excavació 0 m3     0 t   0 m3 
            
    Residus de construcció totals  
              

    Superfície construïda (2) 116,85 m2          
              

    Pes  Pes residus  
Volum 
aparent    

Volum 
aparent   

    (tones/m2)  (tones)  (m3/m2)   (m3)   

    sobrants d'execució   0,05   5   0,045     4,5   
 obra de fàbrica  0,015  1,5  0,018   1,8   

 formigó  0,032  3,2  0,0244   2,44   

 petris  0,002  0,2  0,0018   0,18   

 altres  0,001  0,1  0,0013   0,13   
              
    embalatges   0,038   3,8   0,08     8   

 fustes  0,0285  2,85  0,067   6,7   

 plàstics  0,00608  0,608  0,008   0,8   

 paper i cartró  0,00304  0,304  0,004   0,4   

 metalls  0,00038  0,038  0,001   0,1   
              
 Total residu edificació  0,088   8,8 t 0,125     12,5 m3 
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 Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase  d'obra  
                   

   fonaments/estructura   m 3 tancaments   m 3 acabats  m 3 
     tancaments acabats 
 formigóns, fàbrica, petris 0,555 4,83 2,1 

 fustes 0,075 0,1725 0,3675 

 plàstics 0,465 0,23 0,6825 

 paper i cartró 0,075 0,4025 0,7875 

 metalls 0,33 0,0575 0,21 

 altres   0,0575 0,0525 

 guix     1,05 

 Totals 1,5 m3 5,75 m3 5,25 m3 
            

            

            

            

            

            

            

            

 FITXA PEL COMPLIMENT DE:                    

 

 

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors de ls enderrocs i altres 
residus de la construcció     

RESIDUS                             
Obra nova 

 DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'e coeficiència als edificis gestió 

            

 GESTIÓ DE RESIDUS 

                       

 
        Els materials d'excavació  que es reutilitz in a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no  tenen la consideració de residu 

       S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels                           

       seguents residus 

                     Petris, obra de fàbrica i formigó si X no   
        
                     Metalls  si X no   
        

                     Fustes  si X no   
        
                     Plàstics  si X no   
        
                     Vidre  si X no   
        

                     Potencialment perillosos si X   
        
                     Altres no perillosos si X no   
         
   

       Els residus es gestionaran fora de l'obra en:  
              

                     Instal·lacions de reciclatge i/o valorització    
        

                     Dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i runes de la construcció X  

                       
     Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001) (3) 
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 tipus de residu gestor adreça codi del gestor 

  Petris,obra de fàbrica     

  Metalls    

  Fustes     

  Plàstics    

  Vidre    

 
 Potencialment 
perilloses    

  Altres no perillosos    
               
 Total excavació 0 m3        
 Total construcció 12,5 m3        
            
    Càlcul de la fiança Residus de excavació (4)    0 m3 6,01 eu/m3 0,00 euros 

   Residus de construcció (4)   12,5 m3 12,02 eu/m3 150,25 euros 
              
    VOLUM TOTAL DELS RESIDUS   12,5 m3 
              
   Total fiança 150,25 euros 
            

 Notes:  
(1)  Emplenar la medició  d'excavació segons tipus de terreny en m3 (sense 
esponjament)   

  
(2)  Emplenar la superficie construïda de 
l'edifici        

  (3)  Cal especificar quin residu tracta el gestor, l'adreça i el codi de gestor     

  
(4)  Emplenar la quantitat total de residu si no es reutilitza ni 
recicla      
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5. PLEC DE CONDICIONS  
 
Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE 

 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras 
de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la 
vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al�lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el 
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i per donar compliment a les noves 
exigències bàsiques s’han d’aplicar els documents bàsics, DB, que composen la part II del CTE. 

Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en cada tema indicant el document bàsic o la 
secció del mateix que li sigui d’aplicació 
 
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en 
funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, 
transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en 
molts casos estableixen requisits concrets que s’han  de complimentar en el projecte. 

 
 
 
 
 
 
 

Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.    

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

Codi Tècnic de l’Edificació 

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

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

D 462/71 (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. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
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Requisits bàsics de qualitat 
 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 
 

Funcionalitat 

Normativa en funció de l’ús: Habitatge 

Llei de l'habitatge 

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

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

D 55/2009 (DOGC 9/4/2009) en vigor el 9/10/2009 (data visat de projecte) 

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

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) derogat a partir del 9/10/2009 (data visat de 
projecte) 

Llibre de l'edifici 

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

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

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

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

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

 

Accessibilitat 

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

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés y 
utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions  

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 

Telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

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

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

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
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REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 

 

Seguretat estructural 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

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) 

 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

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

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

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

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

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

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Seguretat d’utilització 

CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

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

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

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

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

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

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) 
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REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 

 

Estalvi d’energia 

CTE DB HE Estalvi d’Energia 

 HE-1 Limitació de la demanda energètica 

 HE-2 Rendiment de les Instal�lacions Tèrmiques (RITE) 

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

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

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

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) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a 
referenciar en cadascun d’ells 

Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción 

Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

Salubritat 

CTE DB HS 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, 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) 

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)  

Protecció enfront del soroll 

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOe 20/12/2007 i 25/1/2008),RD 1675/2008(BOE 18/10/2008) i 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 

O 29/9/88 BOE: 8/10/88, aplicable com alternativa al DB HR fins al 24/4/2009 
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Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

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

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

 

 
Sistemes estructurals 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 Aptitud al servei 

 SE AE Accions en l’edificació 

 SE C Fonaments  

 SE A  Acer 

 SE M Fusta 

 SE F Fàbrica 

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) 

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

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

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

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

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) en vigor pels projectes encarregats a partir de l’1/12/2008 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizado con 
elementos prefabricados 

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes encarregats abans de  l’1/12/2008 

EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes encarregats abans de  
l’1/12/2008 

 

 
Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

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) 

Materials i elements de construcció 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
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O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

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

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

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

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

Instal�lacions de protecció contra incendis 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

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

Instal�lacions de parallamps 

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

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) 

Instal�lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 

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

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

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

Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal�lacions de xarxa i a les instal�lacions d’enllaç 

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

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

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

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

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

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

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

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

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

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

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

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

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 de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 
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Instal�lacions d’il�luminació 

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

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) 

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

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) 

 

Instal�lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre 
ascensores  

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

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

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

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) 

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 

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

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 

Instrucciones Técnicas Complementarias  

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

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

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

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

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

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas 

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

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

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

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

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

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

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
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Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolució 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) 

Instal�lacions de fontaneria 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

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) 

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

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) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

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

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

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

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

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

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)  

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) 

Regulación de los contadores de agua fría 

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

Instal�lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

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

Instal�lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

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) 

Instal�lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 
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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) 

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

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

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones.                        

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

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

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de 
la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 
401/2003. 

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

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) 

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

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

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

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

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

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

Instal�lacions tèrmiques 

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

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) 

RITE Reglamento de Instal�laciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
Entrada en vigor el 29/2/2008 per a les sol�licituds de llicència 

Procediment d’actuació de les empreses instal�ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i 
dels titulars en les instal�lacions regulades pel reglament d’instal�lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i 
les seves instruccions tècniques complementaries. 

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 
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Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

RD 275/1995 

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el RD 1244/1979 que 
aprobó el reglamento de aparatos a presión. 

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

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

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 

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

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

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
tècnicas complementarias 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà 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 tècnicas 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) quedarà 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 tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 

 

 
Control de qualitat 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego 

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

Control de qualitat en l'edificació 

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

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

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

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

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

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

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

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

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

 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements 
resistents components de sistemes 
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D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 
 

Residus d’obra i enderrocs 

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

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

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

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

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 
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6. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
Sobre els components 
Sobre l'execució 
Sobre el control de l'obra acabada 
Sobre normativa vigent 
1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
SISTEMA ENVOLVENT 
SUBSISTEMA FAÇANES 
1 TANCAMENTS 
1.1 Façanes de fàbrica 
 
2 OBERTURES 
2.1 Fusteries exteriors 
2.1.1 Fusteries 
2.2 Envidrament 
2.2.1 Vidres plans 
2.3 Proteccions solars 
2.3.1 Persianes 
SUBSISTEMA DEFENSES 
1 BARANES 
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
1.1 Pintures ignífugues intumescents 
3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
3.1 Imprimadors 
3.2 Làmines 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
SUBSISTEMA PAVIMENTS  
2 PER PECES 
3 Fustes 
SUBSISTEMA REVESTIMENTS  
5 PINTATS 
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL  
2 CLIMATITZACIÓ 
2.1 Generació 
2.2 Transport 
2.3 Emissors 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  

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

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, 
portaran el marcatge CE , de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada 
pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i 
disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 

tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE 

que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  
Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 
7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

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

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

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

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

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

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

Control d’execució. 
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Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a  
l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

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

 
 
 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra 
acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 
parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació 
aplicable 
 

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

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES PLANES  

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a objectiu 
separar, connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE 
DB-HE HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 
evacuació d’aigües. 

Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida segons la disposició dels 
seus components. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de vianants o 
trànsit de vehicles.  

Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no ventilada.  
Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb 
protecció de grava o de làmina autoprotegida. La pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%. 
Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% 
en cobertes destinades al trànsit de vianants. 
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Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació.  RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; 
CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. 
Resitència la vent, Seguretat Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència,  demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques,  NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. 
Permeabilitat de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición 
in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  

Components 

Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, terra 
de plantació (coberta ajardinada) i capa de protecció. 

Característiques tècniques mínimes 

Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa de 
regularització d’gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment 
amb beurada de ciment; amb morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una constitució adequada 
per la fixació de la resta dels components. La superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la 
làmina impermeabilitzant. A la coberta transitable ventilada, el sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir 
d’envans constituïts per peces prefabricades o maons (envanets de sostremort), superposats de plaques ceràmiques 
encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10. 
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de 
dos tipus: les de baixes prestacions (film de polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb 
armadura d’alumini, làmina de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, 
perlita de cel·lulosa, suro aglomerat, etc... Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la 
solidesa necessària enfront sol·licitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran materials 
amb una conductivitat tèrmica menor de 0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE-DB 
HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2. 
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli (clorur de 
vinil) plastificat, etc... No serà necessària en condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en 
els casos de risc de condensació alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de 
microorganismes i prestarà la resistència al punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials a base de 
betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer 
(APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat i 
betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb l’asfalt. Evitar el contacte entre 
làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides de poliuretà. A la 
coberta no transitable preferentment s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a 
la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran 
utilitzar graves procedents de matxuca . Per a passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una 
capa superficial de morter, terratzo, àrid rentat o altres, amb aplanat de poliestirè extrusionat. També pot ser una làmina 
autoprotegida, amb enrajolat fix o amb enrajolat flotant. Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics 
concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi. Els suports disposaran d’una plataforma de suport que reparteixi la 
càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc de punxonament. 
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 En coberta no transitable, si es tracta d’una capa de grava, aquesta ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva 
grandària ha d’estar compresa entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta 
ajardinada), constituïts per quitrà d’hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se 
quan existeixin incompatibilitats entre l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i 
antipunxant podrà ser: geotèxtil de polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions (desolidarització 
i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres antipunxonament no permeables, o bé dues capes superposades, la 
superior de desolidarització i la inferior d’antipunxonament (feltre de polièster o polipropilè tractat amb impregnació 
impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes, la sorra de riu 
serà de granulometria contínua, seca, neta i grandària màxima del gra 5 mm. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, 
sorra de riu, bruc i torba podent addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o 
vermiculita.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de ser 
una peça prefabricada, d’un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 
10 cm d’amplada com a mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a retenir els sòlids que 
puguin obturar el baixant. Segons CTE-DB HS 5). 

Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò 
subministrat a l’obra amb allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, 
densitat, classe de producte, gruix mínim, dimensions i pes mínim. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de 
formació de pendents, barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material 
bituminós, capa de protecció. materials ceràmics. 

  

Execució 

Condicions prèvies 

Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els 
moviments del sistema i compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar 
net i sense cossos estranys. La làmina impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, 
de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis, grasses i dissolvents. Per a la funció de desolidarització s’utilitzaran productes no 
permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui 
superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan les temperatures 
siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord amb el material a aplicar. 

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm d’altura 
com a mínim per sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels 
laterals del buit fins a una altura de 15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del 
parament vertical 1 m com a mínim.  

Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un 
ampit d’una altura per sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. 

Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les vores de 
les juntes han de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància 
entre les juntes ha de ser com a màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui major de 15 m es 
realitzaran juntes de coberta, l’amplada no haurà de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi al voltant dels elements 
sobresortints. A les juntes s’ha de col·locar un segellant.  
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El segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment 
es segellaran amb un màstic plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles. 

Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant 
regata de 3x3 cm com a mínim, en la que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una 
reculada amb una profunditat major que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major que 20 cm, o 
mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït d’una pestanya, almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes 
transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en el seu lliurament als paraments quedarà protegida de la 
intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar exposada a la intempèrie serà de làmina 
autoprotegida o formulada per a la intempèrie.  

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre 
el front del ràfec o el parament o disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 
cm.  

S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.  

El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 0,5%, i 
per evitar una sobrecàrrega excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no s’instal·lin punts de recollida s’hauria de 
preveure algun mètode d’evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors. 

Fases d’execució 

Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant 
l’execució del sistema de pendents. El pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la 
permanència de la capa de grava en el gruix necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès 
entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es recorrerà a una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La 
inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de cobertes amb paviment flotant i a la capacitat de 
regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels albellons. El sistema de formació 
de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de dilatació. Abans de rebre la capa 
d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix. Coberta transitable no ventilada. El 
pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta ajardinada. El pendent estarà 
comprès entre l’1 i el 5%. Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% i si 
és amb làmina autoprotegida estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta transitable ventilada. El gruix del sistema de formació 
de pendents serà de 2 cm com a mínim. Es rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà interrompuda en les juntes 
estructurals de l’edifici i en les auxiliars de dilatació. La cambra d’aire haurà de permetre la difusió del vapor d’aigua a través 
de les obertures disposades a l’exterior, de manera que es garanteixi la ventilació creuada situant les sortides d’aire 30 cm 
per sobre de les entrades, i es disposen enfrontades.  
Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan es prevegi que puguin 
haver-hi condensacions. La barrera de vapor ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina 
impermeabilitzant. Quan s’emprin les làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura d’encavalcament entre 
peces ni la soldadura amb la làmina impermeable. Per les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el fons i els 
laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB HE1 Limitació de la demanda energètica 
Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable. 
Serà necessària quan s’empri impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que 
provoquin la migració de plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura en fred 
o de EPDM, sobre panells aïllants sintètics o quan la impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques aplicades amb 
bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic, excepte els classificats com A1 i A2-s1,d0 .  
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. 
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar col·locada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se 
per a assegurar que resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o 
remolinat. La capa d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en el perímetre i 
en els punts singulars. Les condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es 
col·locaran a sobre, superfície llisa i de formes suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha de 
col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Els encavalcaments s’han de realitzar en el mateix sentit 
que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. S’evitaran bosses d’aire en les làmines 
adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina impermeabilitzant.  
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Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat 
dimensional i la resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material bituminós o bituminós modificat i 
quan el pendent sigui major del 15%, han d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i 
el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.  
Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es col·locarà fins arribar a la part superior de la capa de terra. 
Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la capa 
filtrant. La sorra de riu tindrà un gruix mínim de 3 cm i s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions 
dels recs per aspersió fins als ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les instal·lacions que hagin de discórrer pel terrat 
han de realitzar-se, preferentment, per les zones perimetrals evitant el seu pas pels vessants. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. 
Els tipus de plantes que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a 
l’ocupada per la projecció de la seva copa i pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran preferentment 
espècies de creixement lent i que la seva altura no excedeixi els 6m. Els camins per als vianants disposats en les superfícies 
ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat igual a la de la terra vegetal, separant-la d’aquesta per elements 
com murets de pedra maó o lloses de pissarra. 
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de 
punxonament. Els gruixos no podran ser menors de 5 cm i variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, 
sempre tenint en compte que les cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. Gruix 
de la capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. S’evitarà la col·locació a testa de les peces i s’establiran les juntes de dilatació 
necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la realització de les juntes entre peces s’emprarà material de 
presa, les peces aniran col·locades sobre solera de 25 mm com a mínim, estesa sobre la capa separadora. Amb enrajolat 
flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment. Les peces o rajoles han de 
col·locar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per col·locació amb junta oberta, el 
flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es produeixin entollaments. Amb capa de trànsit. 
Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim ha de ser 8 cm. Quan 
l’aglomerat asfàltic s’aboqui sobre una capa de morter que hi haurà sobre la impermeabilització, s’ha de col·locar entre 
aquestes dues capes una capa separadora per evitar-ne l’adherència de 4cm gruix com a màxim i armada de tal manera 
que s’eviti la seva fissuració.  
Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça 
especialment dissenyada i fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons 
tindran un dispositiu de retenció dels sòlids amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de pendents per 
tal de minorar el risc d’obturació. Es realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos 
L’element que serveix de suport a la impermeabilització ha de rebaixar-se al voltant dels albellons o en tot el perímetre dels 
canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a mínim per sobre de les ales. La unió de la 
impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part horitzontal de la coberta, ha 
de situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre element que 
sobresurti de la coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. Quan 
l’albelló es disposi en un parament vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a la part 
superior ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta i ha d’estar fixat a l’element que serveix de suport. El 
suport de la impermeabilització al voltant dels albellons haurà de rebaixar-se, com a mínim, 15 mm per tal d’evitar que els 
solapaments entre les làmines i la peça especial no remuntin el nivell de vessament de la làmina, fet que provocaria 
entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els vessants o faldons per a evitar pendents excessius. En 
tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons o cantons.  
Control i acceptació 

Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Impermeabilització, Replanteig (segons el nombre de capes i la forma de col·locació de les làmines), Aïllament tèrmic i 
Acabats. 
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Amidament i abonament 

m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, aïllant 
tèrmic, capes separadores, capes de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, juntes de 
dilatació), incloent els encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta ajardinada també s’inclou 
capa drenant, producte antiarrels, terra de plantaciói vegetació. No inclou sistema de reg. 

  

Verificació 

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del 
punt més alt del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). 
Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a 
comprovar el bon funcionament d’aquests. 

  
  
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 TANCAMENTS  
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, 
aïllament i protecció contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció 
enfront de la humitat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’edificació.  RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la demanda 
energètica; CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, 
Apartat 2.3. Fachadas; CTE-DB HR. Protecció enfront del soroll. 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea- formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 
11/05/1984. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición 
in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
1.1 Façanes de fàbrica  
Tancament de maó d'argila cuita,  bloc d’argila all eugerida o de formigó presos amb morter compost per  ciment i/o 
calç, sorra, aigua i a vegades additius. Que consti tueix façanes compostes de diverses fulles, amb o s ense cambra 
d'aire, poden fer-se sense revestir (cara vista) o amb revestiment (de tipus continu o aplacat). 
  
Components 
Revestiment exterior. Si l'aïllant es col·loca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu cimentós 
millorat amb armat, o de malla de fibra de vidre acabat de revestiment plàstic prim, etc... Si l’aïllant es col·loca en la part 
interior podrà ser de morter amb additius hidrofugants, etc. 
Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó o morter. 
Revestiment intermedi. Serà d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serà necessari 
sempre que la fulla exterior sigui de maó cara vista. 
Cambra d’aire. 
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Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc... 
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer galvanitzat, 
panell de guix laminat amb aïllament tèrmic inclòs fixat amb morter, etc... 
Revestiment interior. 
 
 
 
 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de 
construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F 
punt 4.1. La resistència característica a la compressió de les fàbriques més usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 
4.4. 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit 
o massís), acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per la 
resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I ó II) el de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves 
cares vistes i presentaran una teixidura superficial adequada per facilitar l’adherència del revestiment, si fos necessari. Els 
blocs cara vista haurien de presentar en les cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no han de 
tenir cocons, escrostonaments o escantellament. Els materials utilitzats en la fabricació dels blocs de formigó: ciments, 
aigua, additius, àrids i formigó, compliran les normes UNE i la Instrucció EHE. En el cas de peces especials, aquestes 
haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels 
blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables. El 
ciment utilitzat complirà les exigències de composició i característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter, abans o durant el pastat, 
arribaran a l’obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant on especifiqui que 
l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en 
sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a 
afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims 
establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix la dosificació serà l’establera al CTE DB SE-F punt 4.2. 
Cambra d’aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, acer 
galvanitzat, etc...), sent recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment 
amb aplacat, la ventilació es produirà a través dels elements.  
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de 
formigó, Ciments, Aigua, Calç, Maons, Àrids i Morters  Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb classe 
d’exposició definida a la D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests límits, 
48 hores després, es revisarà l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per evitar el 
rentat dels morters, l'erosió de les juntes i l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es procurarà col·locar com més aviat 
millor elements de protecció, com ampits, cavallons, etc. Es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per evitar 
l’evaporació de l’aigua del morter massa ràpid, fins que arribi a la resistència adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, 
s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir les zones afectades que no garanteixin la resistència i 
durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se suspendrà, protegint la construcció recent 
amb mantes d’aïllant tèrmic o plàstics. Les fàbriques han de ser estables durant la seva construcció, pel que s’aniran elevant 
juntament amb elements de trava. En els casos on no es pugui garantir la seva estabilitat davant d’accions horitzontals, es 
travaran a elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran 
les fàbriques de maó realitzades. 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.  S'exigirà la limitació de fletxa als elements estr ucturals fletxats com: 
bigues de cantonada o rematades de forjat. Acabada l’estructura es comprovarà que el suport (forjat, l losa, riosta, 
etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec, anivella t i net de qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comp rovat el nivell del 
forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat s'empl enarà amb una capa de morter. En cas d'utilitzar ll indes 
metàl·liques, aquestes seran resistents a la corros ió o n’estaran adequadament protegides, abans de la  seva 
col·locació. Les distancies màximes entre les junte s de dilatació seran en funció del material compone nt, segons el 
CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
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Revestiment intermedi. Un cop s’hagin col·locat els pre-cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni 
rugositats. Es comprovarà que la fàbrica s’hagi endurit. En el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearan 
rugositats mitjançant picat o col·locant una malla de reforç. 
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes 
considerables en la superfície del revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de regularització per 
facilitar la col·locació i l'ajustament dels panells. 
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta 
col·locació de l'aïllant. 
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi col·locaran les 
fusteries i caixes de persianes. La cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues 
metàl·liques i es taparan els desperfectes. 
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un raspall 
de pues metàl·liques i es taparan els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies 
llises de formigó (llindes) es crearà rugositat mitjançant picat o col·locant una malla de reforç amb solapes de 10 cm. En cas 
de pilars, bigues i biguetes d'acer es folraran prèviament amb peces ceràmiques o de ciment. 
Fases d’execució 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.  
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar l'execució dels 
revestiments previstos. Serà necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la 
cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distàncies no 
majors que 4 m. Es marcarà un nivell general de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzarà el replanteig 
horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels buits, de les juntes de dilatació i d'altres punts d'inici de la 
fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi col·locar peces menors a mig maó. La junta 
estructural es disposarà de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la fàbrica. Es disposaran els pre-
cèrcols en obra. El replanteig vertical es realitzarà de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les filades, de l'ampit 
i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En el cas de blocs és convenient que en 
projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest cas es 
calcularà el gruix de la junta horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre 
referències de nivell successives. La primera filada en cada planta es rebrà sobre capa de morter d’1 cm de gruix i estesa en 
tota la superfície de base de la fàbrica. Les filades s'executaran anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen la 
seva altura. Es comprovarà que la filada que s'està executant no es desploma sobre l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran per 
filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en 
totes les filades. 
Col·locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col·locació perquè, no absorveixin l’aigua del 
morter, excepte els maons de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del 
fabricant. Els maons es col·locaran fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perquè, penetri en els buits del 
maó i les juntes quedin plenes. Es recolliran les rebaves del morter sobrant en cada filada. En el cas de les fàbriques a cara 
vista, al mateix moment que es vagi aixecant la fàbrica s’aniran netejant i realitzant les juntes (primer les juntes verticals per 
obtenir les horitzontals més netes). Així mateix, es comprovarà mitjançant l’ús de plomades la verticalitat de tot el mur, 
tanmateix, també es comprovaran a plom, les juntes verticals corresponents a les filades alternes. Aquestes juntes seguiran 
la llei de trava utilitzada segons el tipus d’aparell que s’hagi triat. En el cas de col·locació d’armadures de reforç, se situaran 
al morter cada cert nombre de filades, depenent del tipus d’armadura, per exemple cada 60 cm amb cintres de 5 mm de 
diàmetre. 
Col·locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col·locació. Les juntes de morter de base 
seran com a mínim d’1 cm de gruix a una banda. Els blocs es manipularan amb les dues mans i es col·locaran sense morter 
a la junta vertical. S’assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent topall amb l’encadellat i colpejant amb una 
maça de goma perquè, el morter penetri a les perforacions. Es recolliran les rebaves del morter sobrant. Es comprovarà que, 
quan s’hagin assentat els blocs, el gruix de les juntes estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre les juntes verticals 
de dues filades consecutives haurà de ser ≥7 cm. Per ajustar la modulació vertical es podran variar els gruixos de les juntes 
de morter ( entre l’1 i l’1,5 cm), o s’utilitzaran peces especials d’ajustament vertical o peces tallades a l’obra amb la talladora 
de taula. 
Col·locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es 
col·locarà a la part superior per oferir major superfície de suport al morter de la junta. Els blocs es col·locaran secs, 
humitejant únicament la superfície del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de la 
junta horitzontal en els blocs ces, el morter s’estendrà per tota la cara superior; en els blocs buits, el morter es col·locarà 
sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el pont tèrmic i la transmissió d’aigua a través de la junta, llavors es 
col·locarà morter sobre les parets, quedant ambdues bandes separades. Per la formació de la junta vertical, s’aplicarà 
morter sobre els sortints de la cara del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al transportar-lo fins ser col·locat a la filada. 
Les juntes tindran morter suficient per tal d’assegurar la unió entre el bloc i el morter. Els blocs es col·locaran al seu lloc 
mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es traurà el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a l’interior dels blocs 
com a la cambra d’extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S’utilitzaran peces de mig bloc com a mínim. 
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 Quan sigui necessari tallar els blocs es realitzarà el tall amb la màquina adequada. Mentre s’executi la fàbrica, es 
conservaran els plom i  nivells de manera que el parament quedi amb totes les juntes alineades i amb les juntes horitzontals 
a nivell. Les filades intermèdies es col·locaran amb les juntes verticals alternades. Si es realitza el rejuntat de les juntes, 
prèviament s’emplenaran amb morter fresc els forats o les petites zones que no hagin quedat completament ocupades, 
comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat no es farà immediatament després de la col·locació, sinó 
al cap d’una estona, quan el morter s’hagi endurit, però abans d’acabar l’enduriment. Es recomana realitzar primer el rejuntat 
de les juntes horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el morter ja s’hagi endurit, 
s’eliminarà el morter de la junta a una profunditat de 15mm, com a mínim, i que no superi el 15% del gruix, es mullarà amb 
aigua i es repassarà amb morter fresc. No es realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilitar l’entrada d’aigua a la 
fàbrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan hagin passat 45 dies de la col·locació de la fàbrica, per 
evitar fissuracions per retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques armades horitzontalment, les armadures 
es col·locaran a les juntes horitzontals. Per evitar defectes de fissuració a la fàbrica s’han de complir les següents condicions 
mínimes: l’àrea de l’armadura no serà menor al 0,03%  de l’àrea bruta de la secció de la fàbrica, la separació vertical serà de 
60cm com a màxim, el gruix mínim de recobriment del morter des de l’armadura fins la cara de la fàbrica serà de 15mm, i el 
gruix mínim que envolti l’armadura serà de 2mm, excepte pel morter fi. Les armadures de les juntes horitzontals es 
col·locaran embegudes al morter, centrades al gruix de la juta horitzontal. Per tal de garantir la transmissió d’esforços de 
l’acer, els solapaments de les armadures amb capa epoxi tindran una longitud mínima de 25cm, i de 20cm per les 
armadures galvanitzades o inoxidables. S’evitarà que a l’encavalcament les armadures es muntin unes sobre les altres. En 
cas d’haver-hi pilastres armades, l’armadura principal es fixarà amb prou antelació per executar la fàbrica sense destorbar 
l’execució. Els buits de fàbrica on s’inclogui l’armadura s’ompliran amb morter o formigó a l’aixecar la fàbrica. 
Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàl·lics, suport de 
peces ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els 
ancoratges de perfils al forjat, etc... 
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una junta de 
desolidarització entre la fulla principal i cada forjat inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la 
retracció de la fulla principal, amb una material del qual la seva elasticitat sigui compatible amb la deformació prevista del 
forjat, i es protegirà de la filtració amb un goteró. Quan el parament exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del 
forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el forjat sobresurti del pla exterior de la façana tindrà el pendent, del 
10% com a mínim, cap a l’exterior per evacuar l’aigua i es disposarà un goteró a la vora del forjat. 
Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura o 
qualsevol altra solució que produeixi el mateix efecte, quan es col·loquin peces de menor gruix que la full principal per la part 
exterior dels pilars. 
Juntes de dilatació. Es col·locarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant tindran 
suficient elasticitat i adherència per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als agents 
atmosfèrics. La profunditat del segellant serà ≥1cm i la relació entre el gruix i l’amplada estarà compresa entre 0,5 i 2cm. En 
façanes esquerdejades i el segellant quedarà enrasat amb el parament de la fulla principal sense esquerdejar. Quan 
s’utilitzin xapes metàl·liques les juntes de dilatació es disposaran de manera que cobreixin la junta i que a banda i banda de 
la junta del mur quedi una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa es fixarà mecànicament a aquesta franja que es 
segellarà el seu extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació.  Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una barrera 
impermeable a una distància ≥15cm per sobre del nivell del sòl exterior que cobreixi el gruix de la façana. Quan la façana 
estigui constituïda per un material porós o tingui un revestiment porós, es disposarà un sòcol el material del qual tingui un 
coeficient de succió  
Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarà un sistema de recollida i evacuació de 
l’aigua filtrada o condensada quan la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida 
d’aigua s’utilitzarà un element continu i impermeable (làmina, perfil especial, etc...) continu al llarg del fons de la cambra, 
inclinat cap a l’exterior, de manera que la vora superior estigui situada a 10cm del fons com a mínim i a 3cm per sobre del 
punt més elevat del sistema d’evacuació. Quan es disposi una làmina, aquesta s’introduirà a la fulla interior en tot el seu 
gruix. Per l’evacuació es col·locarà el sistema indicat a la D.T., que estarà separat 1,5m com a màxim. Per comprovar la 
neteja del fons de la cambra després de la construcció del pany de paret complert, es deixarà de col·locar un de cada quatre 
maons de la primera filada. 
Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el mur es segellarà amb un cordó que s’introduirà al rejuntat 
practicat al mur de manera que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament 
exterior de la façana, es rematarà l’ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a l’exterior l’aigua de pluja i es disposarà un 
goteró a la llinda per evitar que l’aigua de pluja discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria, o s’adoptaran 
solucions que produeixin els mateixos efectes. El minvell tindrà el pendent cap a l’exterior, del 10% com a mínim, serà 
impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol o al mur que es perllongui per la part del 
darrera i per ambdós costats del minvell. El minvell tindrà goteró a la cara inferior del sortint, separat del parament exterior 
de façana 2cm com a mínim i l’entrega lateral amb el brancal serà de 2cm com a mínim. La junta de les peces amb goteró 
tindrà la forma del mateix per no crear a través seu un pont cap a la façana. 
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 Quan el grau d’impermeabilitat exigit sigui igual a 5 i les fusteries estiguin retranquejades respecte del parament exterior de 
la façana, es disposarà un pre-cèrcol i una barrera impermeable als brancals entre la fulla principal i el pre-cèrcol, o 
perllongar-la 10cm cap a l’interior del mur. 
Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per evacuar 
l’aigua de pluja. En el cas de col·locació de cavallons, aquests tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de 
goterons a la cara inferior dels sortints cap als quals discorre l’aigua, separats com a mínim 2cm dels paraments de l’ampit i 
seran impermeables o es disposaran sobre una barrera impermeable que tingui un pendent mínim del 10% cap a l’exterior. 
Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces, quan siguin de pedra o prefabricades, o cada 2m, quan siguin 
ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin impermeables amb el segellat adequat. 
Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la façana, la junta 
entre l’ancoratge i la façana es realitzarà de manera que n’impedeixi l’entrada d’aigua a través seu, mitjançant el sistema 
indicat al projecte, ja sigui segellat, element de goma, peça metàl·lica, etc... 
Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mínim del 10% cap a l’exterior per evacuar 
l’aigua. Els que sobresurtin més de 20cm del pla de façana compliran les següents condicions: seran impermeables o 
tindran la cara superior protegida per una barrera impermeable, a la trobada amb el parament vertical disposaran d’elements 
de protecció prefabricats o realitzats in situ que s’estenguin cap amunt, com a mínim, 15cm i el remat superior ha de 
resoldre’s de manera que eviti la filtració d’aigua a la trobada i al remat, també haurà de tenir un goteró a la vora exterior de 
la cara inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de les peces amb el goteró tindran la mateixa forma. 
Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d’1cm. Sobre la superfície fresca es passarà el 
remolinador mullat amb aigua fins que quedi plana. 
Aïllant tèrmic. La col·locació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació 
mecànica el nombre de fixacions dependrà de la rigidesa dels panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el 
nombre als punts singulars. La separació màxima entre fixacions serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas 
de fixació per adhesió es col·locaran els panells de baix cap dalt. Si l’adherència dels panells a la fulla principal es realitza 
mitjançant un adhesiu interposat no es sobrepassarà el temps d’utilització de l’adhesiu; si l’adherència es realitza mitjançant 
el revestiment intermedi, els panells es col·locaran just quan s’acabi d’aplicar sobre el revestiment, quan encara estigui fresc. 
Els panels haurien de quedar estables en posició vertical i continus evitant els ponts tèrmics. No s’interromprà la fulla 
d’aïllament a la junta de dilatació de la façana.  
Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana assenyalant als forjats l’alineació interior de la fàbrica. 
Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de 
moviment i als trams cecs a distàncies de 4m com a màxim. Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica amb la junta 
de dilatació de la fulla principal. Es replantejarà la fàbrica assenyalant al forjat la situació dels buits segons el plànol de 
replanteig de la D.T. Es prepararà el suport mullant la zona d’arrencada de la fàbrica, i els maons s’humitejaran abans de 
col·locar-los a l’obra. Per la col·locació dels maons es seguiran les indicacions assenyalades a la fulla principal. A les 
creuetes i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una bona trava. A la trobada amb el forjat es deixarà una 
distància a la part superior de la fulla de 2cm de gruix que s’omplirà amb guix passats uns dies. Les regates per 
instal·lacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina regatadora, però trencant només un canó en els maons. Les 
juntes de dilatació es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es col·locarà el material de replè 
en l’interior de les juntes i se segellaran. 
Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la canal al 
terra i al sostre, que s’haurien de separar 2cm de la fulla principal. Previ a la fixació dels perfils s’enganxarà una banda 
d’estanquitat sota les canals inferiors, així com al perímetre de l’extradosat autoportant amb els elements que estan al 
voltant. Les canals es cargolaran tant al terra com al sostre. Es respectarà la distància entre cargols aconsellada pel 
fabricant. Els muntants es col·locaran començant pel perímetre i anant encaixant-los amb les canals, deixant-los solts sense 
cargolar la unió, excepte els de l’arrencada dels murs i els fixos al sistema (brancals, trobades, etc...). La distància entre 
eixos serà l’especificada al projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i mai més gran de 60cm. Aquesta modulació es 
mantindrà a la part superior dels buits. Els cèrcols exteriors no s’ancoraran mai a l’estructura portant de l’extradosat. Per la 
disposició i  fixació dels perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, racons i cantonades se seguiran les 
indicacions del fabricant. Les instal·lacions es passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas d’haver-se de 
realitzar altres perforacions es comprovarà que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es col·locaran arran de sostre i 
recolzant-se sobre falques al terra. Quan siguin de menor dimensió que l’altura lliure es col·locaran de manera que no 
coincideixin les juntes transversals. Les plaques es cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es col·locaran 
segons les instruccions del fabricant. A les cantonades, es cargolaran les plaques d’un costat i de l’altre, col·locant-les a 
testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi aplacat un costat, es col·locaran els perfils de l’altre costat tancant 
l’angle, després s’aniran cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs. Com acabat s’aplicarà pasta als 
caps dels cargols i juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà assecar i s’aplicarà una capa 
de pasta d’acabat. Una vegada sec, s’aplicarà la segona capa i s’escatarà la superfície tractada. Les arestes de les 
cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques. 
Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a esquerdejar. S’aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta fins 
aconseguir un gruix entre 1 i 1,5cm. Al revestiment s’hi disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou distància 
entre les juntes contigües per tal d’evitar l’esquerdament.  
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Abans de que s’endureixi es polirà, aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i les 
irregularitats. La superfície esquerdejada es mantindrà humida fins que es prengui el morter. Se suspendrà l’execució en 
temps de gelades o en temps extremadament sec i calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, 
s’adoptarà la solució de la D.T. . Es disposarà un ajunta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota 
d’aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal amb un material 
amb elasticitat compatible amb la deformació prevista del forjat i protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del 
revestiment amb armadures disposades al llarg del forjat de manera que sobrepassin l’element 15cm per sobre del forjat, i 
15cm per sota de la primera filada de la fàbrica. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es reforçarà el 
revestiment amb armadures disposades al llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós costats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, 
Execució, Revestiment intermedi, Aïllament tèrmic i revestiment exterior. 
  
 
 
 
Verificació 
Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot l’edifici. En general 
tota la fàbrica de maó buit haurà d’anar protegida per l’exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la façana a 
l’aigua de vessament. 
  
Amidament i abonament 
m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de lligades, 
minvament i trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, deduint 
buits superiors a 1m². 
  
2 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, 
ventilació i connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació.  RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i 
factor solar (Fs) i permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. 
CTE DB SU seguretat d’utilització. CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB 
HR, Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència,  demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. 
Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació 
amb llistó de vidre o amb perfils conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición 
in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
2.1 Fusteries exteriors    
2.1.1 Fusteries metàl·liques  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, col·locades 
directament sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn envidrament.  
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra 
mitjançant ancoratges galvanitzats. 
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable. 
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.  
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Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l’aire 
i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. En el 
cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas d’alumini els 
perfils i xapes tindran una protecció anòdica de gruix variable en funció de les condicions ambientals. El gruix de la paret 
dels perfils serà com a mínim de 1,5mm.  
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: 
Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos 
rectilinis. 
 Els canals de recollida d’aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 
orificis per cada m de desguàs. Les unions entre perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils 
amb cargols o reblons a pressió.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurarà que no entri en 
contacte directe amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es procurarà la formació de ponts galvànics per a 
la unió de diversos materials metàl·lics.   
Fases d’execució  
Replanteig.  
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui 
subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, i 
d’altres que mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla 
previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de 
vidre. S’ha de prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb l’alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A 
punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al 
pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a l'obra amb 
ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca 
mètrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents 
segons NBE-CA-88  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui l’envidrament. Per 
comprovar l’estanquitat es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la façana.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, elements de 
connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc 
els envidraments. 
ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
2.2  Envidrament  
 
2.2.1 Vidres plans  
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les 
obertures dels edificis.  
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 
Vidre Simple.  Envidrament format per una sola fulla de vidre.  
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades superficialment o no, suspès 
amb perfil conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.  
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Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint  aïllament o control  tèrmic, 
acústic o solar per mitjà del tractament dels vidres.  
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat amb més 
resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic.  
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé amb vidres 
revestits amb capes d’òxids metàl·lics.  
  
Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre 
semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris 
utilitzats el  vidre pot ser: Vidre incolor: transparent i de cares completament paral·leles. Vidre de baixa emissió: incolor, 
tractat superficialment per una cara amb òxids metàl·lics i metalls nobles i aconseguint reduir les pèrdues de calor per 
radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids metàl·lics, reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i 
ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids metàl·lics estables. Vidre de protecció solar: 
incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa de silici elemental, 
obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per bugada contínua i posterior 
laminació de la massa de vidre en fusió.  
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat pels bastiments de 
la corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a l’estructura mitjançant fixacions 
mecàniques o elàstiques. 
Característiques tècniques mínimes  
Vidres. Vidre laminat.  Compost per dos o més llunes unides per interposic ió de làmines de matèria plàstica 
quedant, en cas de trencament, adherits els trossos  de vidre al butiral. El nombre de fulles serà com a mínim: dues 
en cas de baranes i ampits; tres en cas d’envidrame nt antirobatori; quatre en cas d’envidrament  antib ala. Vidres 
aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes, separades entr e si per cambres d’aire deshidratat. 
La separació entre llunes està definida per un perf il separador, generalment metàl·lic, en el seu inte rior s’introdueix 
el producte dessecant i l’estanquitat està assegura da mitjançant un doble segellat perimetral (vidre a mb cambra 
d’aire). L’aïllament acústic es millora, omplint la  cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines . Vidres 
de control solar. Són vidres que fan treballar la transparència, modi ficant-la segons el grau de protecció contra la 
radiació solar directa. Poden ser vidres colorats e n massa i/o amb tractaments superficials, que gener en unes 
capes (incolores, colorades i reflectants) en una d e les superfícies del vidre. Poden anomenar els seg üents tipus: 
vidre reflector, lluna amb una de les seves cares r eflectants, obtinguda mitjançant una capa metàl·lic a dipositada 
per piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mit jançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no d eformen les imatges 
al seu través. Redueixen el pas de les radiacions i nfraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat.  Sotmès a un 
tractament tèrmic de trempat, que li confereix un a ugment de resistència a esforços d'origen mecànic i  tèrmic, pel 
que és obligada la seva col·locació en claraboies, i en qualsevol element translúcid de coberta.  Vidres de seguretat. 
Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmi c de temprat,  augmentant  la seva resistència als esforços 
d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres lamin ars normals o que poden incorporar capes de policar bonat.  Es 
classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes fortuïts, caigu da persones, 
etc., Nivell B-Anti-agressió i anti-obatori (impact es intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes de 
munició d’arma).  Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts per diferents tractaments i compos icions: vidres 
temprats, vidres laminats amb intercalats intumesce nts o gels i vidres revestits amb capes d’òxids met àl·lics.   
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes preformades, 
perfils de PVC o EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i 
laterals o separadors), de naturalesa incorruptible, inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els 
productes d'estanquitat i el material que estigui constituït el bastidor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i Escumes 
elastomèriques. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. 
S’ha de col·locar de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del 
suport. Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o 
metalls. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és 
reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb 
orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de l'exterior, la velocitat del vent sigui 
superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format per dues llunes de diferent gruix, la més prima 
es col·locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
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Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no s’admet cap 
manufactura posterior. Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l’envidrament amb les folgances perimetrals i laterals 
especificades a les normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt 
esforços deguts a les seves pròpies dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent 
del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o metàl·lics clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàl·lics, 
ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàl·lics cargolats o mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics 
o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts en el cèrcol o amb la interposició d'un 
cèrcol auxiliar de fusta o metàl·lic que permeti la reposició o substitució eventual de la fulla de vidre.  
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper al pern en el 
bastidor a la francesa, i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de 
dos en dos se situen a una distància dels cantons del volum igual a L/1.  
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una 
distància de 1/10 de la seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, bandes 
preformades autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 10mm, i alçàries de 
galzes de 10 a 25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 
1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix ≥ 10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), 
franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix ≤ 20mm, i alçàries  
de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les franquícies perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); 
Vidres amb cambra d’aire ≥20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies 
perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia 
pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres 
col·locats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de  6 a 60mm, 
franquícia lateral  amb tolerància de ± 0,5mm  i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu 
gruix.  
Vidres.  Els vidres haurien de ser protegits amb les condic ions adequades per a evitar deterioracions originad es per 
causes químiques, impressions produïdes per la humi tat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per 
condensacions degudes al grau higrotèrmic de l'aire  i variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ra tlladures de 
superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu.  Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuï tats. 
Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1  mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les 
dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu.  Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuï tats. Les 
variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. 
Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de ful les amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col ·locat a l'interior. 
Envidrament amb vidre doble i massilla.  Col·locació correcta dels tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. 
Col·locació de la massilla sense discontinuïtats, e squerdes o falta d'adherència. Les variacions en el  gruix no seran 
superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidr e de doble 
fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col·locar a l'interior. 
Segellat.  Es verificarà que la secció mínima del material de  segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpi d és 
de  25 mm 2; i en massilles plàstiques d'enduriment lent és de  15 mm 2. 
Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mí nim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’id entificació i assaig en cada un dels següents capít ols: Vidres, 
Envidrament amb vidre laminar i perfil continu, Env idrament amb vidre doble i perfil continu, Envidram ent amb 
vidre doble i massilla i Segellat.  
  
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada . Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes  
preformades, etc..., protecció i neteja final. 
En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en amplària de 3cm. 
  
2.3 Proteccions Solars  
 
2.3.1 Persianes  
Proteccions de les obertures de façana, enrotllables o de gelosia, d'accionament manual o a motor, per enfosquir i protegir 
l’interior. 
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Components 
Persiana, guia, sistema d’accionament, calaix de persiana i lamel·les. 
Característiques tècniques mínimes 
Lamel·les de fusta. Altura màxima 6 cm, amplària mínima 1,10 cm. Humitat inferior a 8% en zona interior i a 12% en zona 
litoral. 
Lamel·les d'alumini.  Altura màxima 6 cm, amplària mínima 1,10 cm. Anodi tzat 20 micres en exteriors, 25 micres en 
ambient marí. 
Lamel·les de PVC. Pes específic mínim 1,40 gr/cm3 i gruix mínim del perfil 1 mm. 
Persiana. Podrà ser enrotllable o de gelosia. La persiana estarà formada per lamel·les de fusta, alumini o PVC, sent la lama 
inferior més rígida que les restants. 
Guia. Els perfils en forma d'O que conformin la guia, seran d'acer galvanitzat o alumini anoditzat i de gruix mínim 1 mm. 
Sistema d'accionament. En cas de sistema d'accionament manual. El corró serà resistent a la humitat i capaç de suportar el 
pes de la persiana. La corriola serà d'acer o alumini, protegits contra la corrosió, o de PVC. La cinta serà de material flexible 
amb una resistència a tracció quatre vegades superior al pes de la persiana. En cas de sistema d'accionament mecànic. El 
corró serà resistent a la humitat i capaç de suportar el pes de la persiana. La corriola serà d'acer galvanitzat o protegit contra 
la corrosió. El cable estarà format per fils d'acer galvanitzat, i anirà allotjat en un tub de PVC rígid. El mecanisme del torn 
estarà allotjat en caixa d'acer galvanitzat, alumini anoditzat o PVC rígid. 
Caixa de persiana.  En qualsevol cas la caixa de persiana estarà tanca da per elements resistents a la humitat, de 
fusta, xapa metàl·lica o formigó, sent practicable des de l'interior del local. Així mateix seran esta nques a l'aire i a 
l'aigua de pluja i es dotaran d'un sistema de bloqu eig des de l'interior. Tindrà la consideració de po nt tèrmic, a 
efectes de càlcul de la transmitància tèrmica (U), si la seva àrea és >0,5m².  
Control i acceptació 
Els materials i equips d’origen industrial, haurien  de complir les condicions funcionals i de qualitat  que es fixen en 
les corresponents normes i disposicions vigents rel atives a fabricació i control industrial. Comprovac ió del 
certificat d’origen. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’id entificació i assaig en cada un dels següents capít ols: 
Lamel·les de fusta i Lamel·les d’alumini. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La façana haurà d'estar acabada i l'aïllament ja co l·locat. Els buits en façana ja estaran acabats, fi ns i tot el 
revestiment interior, l'aïllament i la fusteria. S' evitaran els següents contactes: zinc en contacte a mb acer, coure, 
plom i acer inoxidable; alumini amb plom i coure; a cer dolç amb plom, coure i acer inoxidable; plom am b coure i 
acer inoxidable; coure amb acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Persiana enrotllable . Se situaran i aplomaran les guies, fixant-se al m ur mitjançant cargolat o ancoratge de les 
seves patilles. Estaran proveïdes, per a la seva fi xació, de perforacions o patilles equidistant, de g ruix > 1 mm i una 
longitud de >10 cm. Tindran 3 punts de fixació per a altures no majors de 250 cm, 4 punts per a alture s no majors de 
350 cm i 5 per a altures majors. Els punts de fixac ió extrems distaran d'aquests 25 cm com a màxim. Le s guies 
estaran separades com a mínim 5 cm de la fusteria i  penetraran 5 cm en la caixa de enrotllament. S'int roduiran en 
les guies la persiana i entre aquestes i les lamel· las hi haurà una folgança de 5 mm. El corró s'unirà  a la corriola i es 
fixarà, mitjançant ancoratge dels seus suports a le s parets de la caixa d’enrotllament cuidant que que di horitzontal. 
El mecanisme d’enrotllament automàtic, es fixarà al  parament en el mateix plànol vertical que la corri ola i a 80 cm 
del sòl. La cinta s'unirà en els seus extrems amb e l mecanisme d’enrotllament automàtic i la corriola,  quedant tres 
voltes de reserva quan la persiana estigui tancada.  La lama superior de la persiana, estarà proveïda d e cintes, per a 
la seva fixació al corró. La lama inferior serà més  rígida que les restants i estarà proveïda de dos t opalls a 20 cm 
dels extrems per a impedir que s'introdueixi totalm ent en la caixa d’enrotllament.  
Persiana de gelosia.  Si és corredissa, les guies es fixaran adossades a l mur i paral·leles als costats del buit, 
mitjançant cargols o patilles, els ferratges de pen jar i els pivots guia es fixaran a la persiana a 5 cm dels extrems. Si 
és abatible, el marc es fixarà al mur per mitjà de cargols o patilles, tenint com a mínim dos punts de  fixació a cada 
costat del marc. Si és plegable, les guies es col·l ocaran adossades o encastades en el mur i paral·lel es entre si, 
fixant-se mitjançant cargols o patilles, es col·loc aran ferratges de penjar cada dues fulles de manera  que ambdós 
quedin en la mateixa vertical. La persiana quedarà aplomada, ajustada i neta. 
Control i acceptació 
Comprovacions dues cada 50 unitats. Es prestarà especial cura en l'execució dels ponts tèrmics. Situació i aplomat de les 
guies, penetració en la caixa, 5 cm. Separació de la fusteria, 5 cm com a mínim. Fixació de les guies. Caixa de persiana, 
fixació dels seus elements al mur. Estanquitat de les juntes de trobada de la caixa amb el mur. Aïllant tèrmic. Sistema de 
bloqueig des de l'interior, si s’escau. Lama inferior més rígida amb topalls que impedeixin la penetració de la persiana en la 
caixa. Accionament de la persiana.  
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Amidament i abonament 
ut o m2 de buit tancat amb persiana, totalment muntada. Incloent tots els mecanismes i accessoris necessaris pel seu 
funcionament.  
  
  
SUBSISTEMA DEFENSES   

1 BARANES  

       Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada a elements 

resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre zones situades a 

diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 
materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidab le soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i 
en baranes amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor.  Els perfils que conformen el bastidor podran ser d 'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc . 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, 
quedaran protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra 
de vidre, PVC, fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres 
quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina 
contínua, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, 
coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els 
seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes 
d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’id entificació i assaig en cada un dels següents capít ols: Perfils 
laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com a ra forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sob re ampits de 
fàbrica el gruix d'aquests serà superior a 15 cm. S empre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs 
laterals mitjançant ancoratges. Per prevenir el fen omen eletroquímic de la corrosió galvànica entre me talls amb 
diferent potencial, s’adoptaran les mesures següent s: Evitar el contacte entre dos metalls de diferent  activitat, en 
cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de sel eccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïll ar elèctricament 
els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls;  També 
s'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zen c amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini  amb: plom i 
coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable ; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: ace r 
inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situa ció dels ancoratges. Alineada sobre els punts de re planteig, es 
presentarà i aplomarà amb tornapuntes, fixant-ne pr ovisionalment als ancoratges mitjançant punts de so ldadura o 
cargolat suau. En cas de formigonar els ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o am b morter de 
ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja  executats s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió a mb 
encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fix ació es realitzarà com a mínim amb dos tacs separat s entre si 
50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contr a embranzides i cops durant tot el procés d'instal· lació. Així 
mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que q uedi definitivament fixada al suport.  
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Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques,  platines o angulars, depenent de l'elecció del sis tema i de la 
distància existent entre l'eix de les pilastres i l a vora dels elements resistents. La unió del perfil  de la pilastra amb 
l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant -se les juntes estructurals mitjançant juntes de di latació de 40 mm 
d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es  fixaran els baranatges als murs laterals mitjançan t ancoratges. 
Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmun tables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o p eces 
d'acoblament desmuntables sempre des de l'interior.  
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i 
engravat amb morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com 
baranes o tamborets es realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se 
de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica 
o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 
Control i acceptació 
 
 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una 
rigidesa suficient per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona 
en que es trobin. La força es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a 
menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la 
vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora 
exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements que delimitin àrees accessibles per als 
vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura 
sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està situat a menys altura, el valor 
característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no sent 
inferior a qk = 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passa mans i les peces especials. 
  
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
  
3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT  
Materials o productes que tenen propietats protecto res contra el pas de l'aigua i la formació d'humita ts interiors. 
Aquests materials poden ser imprimadors o pintures,  per a millorar l'adherència del material impermeab ilitzant amb 
el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  
  
  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda 
energètica. 
Ecoeficiència en els edificis.  RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment 
bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-
5:2000, UNE 104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

  
  
3.1 Imprimadors  
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 
  
Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pi ntures bituminoses), polímers sintètics (poliuretan s, epoxi-
poliuretà, epoxi-silicona, acrílics, emulsions d’es tirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà- brea (alquitrà amb 
resines sintètiques...). 
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Execució 
Condicions prèvies  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha 
de quedar ben adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 
definides a la D.T. o en el seu defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la 
velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües 
superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la 
seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície del suport ha de 
estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi 
l'imprimació.  
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del 
producte. 
Control i acceptació 
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del produ cte les seves incompatibilitats i l'interval de tem peratures per 
ser aplicats. En la recepció del material ha de con trolar-se que tota la partida subministrada sigui d el mateix tipus. 
Si durant l'emmagatzematge les emulsions asfàltique s se sedimenten, han de poder adquirir la seva cond ició 
primitiva mitjançant agitació moderada. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i 
els treballs que calguin per a la seva completa finalització. 
  
3.2 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries 
membranes. 
  
  
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modif icat, de betum modificat, làmines extruïdes de betu m modificat 
amb polímers o plastòmers, plaques asfàltiques, làm ines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques  (policlorur 
de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D. , polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de c autxú sintètic (butil, 
etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina 
separadora (PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides 
(GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides 
(MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de 
fibra de vidre o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla 
de fibra de vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, 
amb o sense un geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
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Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli 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. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de 
la impermeabilització. Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. 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. Els 
encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt. 
Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir temperatures 
superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han d e protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, 
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser 
estanca. 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 tal 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. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, 
s'han d'adherir entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de 
cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa 
d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible 
químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els 
paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: 
Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides 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 que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que 
l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, 
aplicant 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. Membrana fixada mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats 
sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les 
plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix 
de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un 
mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres 
plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per 
aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La 
primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han 
de ser contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de 
quedar ben adherida en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé 
encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de 
pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de 
màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 
165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de lla rgària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del màstic 
bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres 
materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles 
d'aire i uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 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.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, 
acords, etc...). S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al 
suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu 
ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució 
dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva 
superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Les fixacions han de quedar 
situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb 
volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: Soldadura química 
amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, Adhesiu 
aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels 
paraments verticals del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
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 Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de 
coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els 
paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata 
que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un 
connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat 
un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm 
dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La 
membrana semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i 
separació de les bandes ha de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva 
llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la 
làmina ha de passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de 
l'obstrucció produïda per les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a 
impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de 
producte, el fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb 
les dades corresponents. Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot 
simplificar la recepció, reduint-la a la identificació del material. 
  
  
 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de 
menys d'1m². Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 
  
  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
  
2 PER PECES  
  

Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques 
o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 

1 Petris   
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació.  CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya.  Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición 
in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces 
especials, graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material 
d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
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Característiques tècniques mínimes 
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, 
abuixardat, escalabornat, etc... 

Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de 
poliester (aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a 
peces de gra micro, mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents 
tipus d'acabat com polit, rentat a l'àcid, etc... 
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 

Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 
Graó en bloc de pedra. 

Graó prefabricat. 

Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en 
cas de lloses de pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix 
estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb 
morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de 
formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del 
suport. 

Material de presa. Morter de ciment. 

 

 

 
Material de rejuntat. 

Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i 
additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per 
resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral.  

Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o 
fibres per a calafat) abans d'omplir-les del tot. 

Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 

Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme 
al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de 
la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà 
representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del 
paviment. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra 
natural, Rajoles de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar 
s'humitejaran de manera que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions 
climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes 
estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de 
construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El paviment ha de formar una 
superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces 
trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a tocar i en 
alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i 
colorants en el seu cas. En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en 
les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el 
encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els 
desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de 
circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. 
Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%. 

Fases d’execució 
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Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i col·locació de les 
peces. Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció 
del morter fresc i cura. 

Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de 
ciment. 
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el 
morter de ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. 
Prèviament a la seva col·locació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm 
compactant-la i enrasant la seva superfície. 
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos 
piconant-los a cop de test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de 
formigó sobre aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és 
col·locaran a cop sobre una superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm. 
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es 
realitzarà transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les 
juntes i els porus oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per 
a eliminar les marques del rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà 
màquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà 
transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un producte 
base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions es passarà la màquina amb una 
esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície no presentarà cap cella. El terratzo podrà 
tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra 
≥2 cm. El gruix de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de 
celles. En rajoles de ciment (hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, 
gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.  

        Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de 
morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
2 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de 
terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya.  Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición 
in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de 
reomplert de juntes de dilatació. 
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Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa 
absorció d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de 
mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - 
baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les 
peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de 
polietilè, feltre bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a 
anivellar, emplenar o desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un 
conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de 
gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter 
armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. Material de 
presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa 
fina, sobre una capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un 
conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria 
controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es 
diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter 
de resines de reacció (JR). Compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans 
d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) 
abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme 
al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de 
la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà 
representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del 
paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles 
i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament 
directe i els corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició 
de juntes perimetrals d’ample <5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de 
tonalitat. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el 
propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de 
nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les 
zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 
15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, 
amb taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una 
superfície plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de 
col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar 
durant les 24 h següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de 
morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
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3 Fustes   
Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, col·locat al suport clavat sobre llates o flotant. 
Clavat sobre llates. Paviment format per posts encadellats de fusta col·locats clavats sobre enllatat. 

Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, 
col·locats sense adherir sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè. 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de 
terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya.  Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición 
in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.  
Components 
Clavat sobre llates. Llates, llistons i peces de parquet. 

Flotants. Làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica. 

Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra de 
fusta. 
Execució.  
Condicions prèvies 
Clavat sobre llates. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i col·locació de les peces de parquet i posterior 
reblert dels junts. La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.El pavim ent s'ha de col·locar 
quan el local estigui acabat i envidrat. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser: Humitat relativa de 
l'aire: Zones de litoral: < 70% Zones d'interior peninsular < 60%; Humitat de les llates ≤ 18%; Humitat del morter de subjecció 
de les llates ≤2,5%. El suport ha de ser net. Les llates han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al 
paviment acabat. Les posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades sobre la 
llata amb puntes col·locades a 45° a la llengüeta d e l'encadellat i han de penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm. Un 
cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el tractament d'acabat superficial. 
Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra. 

Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; col·locació de la làmina d'escuma de polietilè; col·locació 
dels posts, encolats entre si o amb junt a pressió; col·locació dels junts d'expansió; neteja del paviment acabat i eliminació 
de les falques perimetrals. 

La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local pe r a la col·locació del 
parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral < 70%, zones d'interior peninsular < 60%; humitat del suport 
≤2,5%. El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. El 
paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit 
perpendicular a la direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer 
unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. La cola s'ha d'estendre únicament a una de les cares, sense omplir 
la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 
204. 

Fases d’execució 
Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha 
d'haver ressalts entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de 
suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. S'han de respectar els junts propis del suport. Les 
peces s'han de col·locar a tocar. Cada post ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals. 
L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar buit i quedar cobert pel sòcol. Llargària dels posts: ≥ 40 cm 
Decalatge entre junts posts (col·locació junt irregular): ≥2 x ample post. Junt perimetral: 15% A (A= mida del parquet en 
sentit perpendicular als posts)Junts entre posts- Amplada mitja: ≤2% ample post- Amplada màxima: 3 mm.  
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Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm 
distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm alineació entre peces: parquet de posts junt espiga: 
≤2mm/2m.Parquet de posts junt regular: extrems de posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm 

Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el paviment no hi 
ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les 
peces. S'han de respectar els junts propis del suport. Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 
m, s'han de col·locar junts d'expansió. Els junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. Han d'estar situats 
als canvis de dimensió del recinte, com als passos de porta, etc... Si el recinte té unes mides sense interrupcions mes grans 
a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o sobre dimensionar el junt perimetral. Els posts han d'estar 
col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el doble del ample del post. Gruix làmina escuma 
polietilè: ≥ 2 mm. Distància dels posts perimetrals als paraments: ≥12 mm, > 0,15%. Amplada del local. Llargària mínima 
dels posts retallats en trams centrals: ≥ 3 x ample post Amplada junt expansió: ≥ 10 mm. Toleràncies d'execució. Nivell 
(mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm. Planor local (mesurada amb regla 
de 20 cm): ± 1 mm. Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm. 

Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme 
al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de 
la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà 
representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del 
paviment. 

        Amidament i abonament 
Clavat sobre llates 

m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es 
dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 
material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han 
d'anar clavats els llistons del parquet. 

 
Flotants 

m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es 
dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 
material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

  

  

SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
  
5 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb 
preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació.  CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i 
metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la 
pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent 
orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a 
interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues 
cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
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Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra 
amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció 
es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i 
uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. 
L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no 
protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, 
la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar 
el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament 
químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats 
internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà 
totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els 
nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran 
els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids 
mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons 
de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una 
mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del 
maó o ciment i dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans 
d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el 
suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies 
metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans 
d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons 
exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. 
Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. 
Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, 
falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s 
d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
  
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS  
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL  
  
  
2 CLIMATITZACIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el 
moviment i la puresa de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 
Els sistemes possibles són els següents: 
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua. 
Per la seva construcció: Partits o compactes. 
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Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes. 
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals. 
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra. 
Mitjans: consoles, murals. 
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split). 
  
 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición 
in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. 
Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de 
conductos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment 
bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalacione s Frigorificas. RD 3099/1977. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 
1: Requisitos básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos 
generales, UNE-EN 60335-2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos 
particulares para las bombas de calor eléctricas, los acondicionadores de aire y los deshumidificadores. 
Conductes: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 
Conductes metàl·lics: 
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de 
chapa metálica. Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 
Reglamento de seguridad para plantas e instalacione s frigoríficas.  Real Decreto 3099/1977. 

Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a l o dispuesto en el reglamentos de seguridad para pla ntas 
einstalaciones frigoríficas.  B.O.E.29; 03.02.78. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deb en cumplir los sistemas solares para agua caliente y 
climatización. B.O.E.99; 25.04.81. 
Reixes i difusors: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
 
2.1 Generació  
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal·lació. 
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser l’electricitat. A 
l’hivern el sistema pot estar connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba de 
calor o que n’anul·la el seu funcionament a l’hivern. 
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat. 
De coberta (roof-top): Es col·loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local. 
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Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
Bomba de calor: Dimensions i potència. 
Refrigeradora: Dimensions i potència. 
De coberta (roof-top): Dimensions i potència. 
  
Execució 
Bomba de calor, refrigeradora i de coberta. 
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 a la instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, 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 prova de 
servei ha d'estar feta. 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. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots 
els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de 
l'element. Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar 
segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. 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 
la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de 
funcionament elèctric, hidràulic i d’aigua. 
  
Verificacions 
Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar 
mitjançant els junts adequats. Posta en marxa de la instal·lació. 
  
Amidament i abonament  
ut de la bomba de calor i refrigeradora. 
  
2.2 Transport  
Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de l’aparell generador fins a l’aparell 
emissor.  
  
Components  
Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció exterior de xapa si va per 
l’exterior. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Poden haver-hi: 
sondes de temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de 
forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels 
elements. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament 
respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, 
es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tubs: Poden anar superficials o col·locats en safata o espai 
específic per aquest ús. Els tubs han de ser accessibles.  
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Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han 
de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i 
especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre 
els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han 
d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el 
tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni 
conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través 
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han 
de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i 
sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes 
estanques. Cal preveure elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir 
lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció.  

Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i 
d'altres accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut 
dels tubs és exterior cal protegir l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat. 

Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint 
especificacions de la D.F. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels 
elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions. Proves de funcionament 
elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de 
pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiència 
tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

  

Amidament i abonament 
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i 
complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que conformen la instal·lació. 
  
2.3 Emissors  
És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o mitjançant 
conductes i reixetes. 
  
Tipus  
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras. 
De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida. 
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica. 
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc 
desitjat. 
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat. 
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte. 
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les 
característiques tècniques dels aparells corresponen a les especificades al projecte. 
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Execució 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han 
de quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han de 
transmetre vibracions ni sorolls als suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els 
materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 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. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. Les 
connexions dels equips i aparells a les canonades han d'estar fetes 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 conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la 
unitat interior i respectar la distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions 
d'instal·lació. 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. Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions 
de desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. 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 la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura 
i pressió de servei. 
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. No s'han 
de transmetre esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes. 
Conductes Si els conductes van 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. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. 
Conductes metàl·lics. Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal 
subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la pressió de treball del conducte és 
menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. Si la 
pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte per 
mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes 
penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha de quedar encastat a la paret o al 
sostre, segons quina sigui la seva situació. Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de perímetre: <= 8 m, 
per a conductes de perímetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes 
les unions i tots els junts han d'estar segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura 
>= 10°C. Les unions han d'estar comprimides i a toc ar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. 
s'han de fer segons les UNE’s vigents. 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. 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. Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles 
entre si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 
Reixes i difusors 
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. 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 la seva part inferior. 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 D.F. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. 
Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància 
entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material 
d’aïllament. 
  
Verificacions 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. 
Característiques de màquines i muntatge d’elements de control. 
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Conductes 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. 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.  
Reixes i  difusors 
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. 
  
Amidament i abonament 
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors. 
m² o ml, segons mides, dels conductes. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rehabilitació i supressió de barreres Rehabilitació i supressió de barreres Rehabilitació i supressió de barreres Rehabilitació i supressió de barreres 

arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les 

dependències de l’oficina d’atenció ciutadanadependències de l’oficina d’atenció ciutadanadependències de l’oficina d’atenció ciutadanadependències de l’oficina d’atenció ciutadana    

 

Urbanisme i Habitatge Maig 2010 100/110 

 



 
Rehabilitació i supressió de barreres Rehabilitació i supressió de barreres Rehabilitació i supressió de barreres Rehabilitació i supressió de barreres 

arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a les 

dependències de l’oficina d’atenció ciutadanadependències de l’oficina d’atenció ciutadanadependències de l’oficina d’atenció ciutadanadependències de l’oficina d’atenció ciutadana    

 

Urbanisme i Habitatge Maig 2010 101/110 

 

 
7. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
a. Dades de l’Obra  

 
1.1 Tipus d'obra 

 
Projecte de reforma i rehabilitació d’alguns aspectes de l’ajuntament. 
 

1.2 Emplaçament 
 

Carrer Major, 2-4, de Parets del Vallès 
 
1.3 Superfície construïda 

 
Es manté la superfície actual. 
 
1.4 Promotor 
 
Ajuntament de Parets del Vallès 
 
1.5 Arquitecte autor del Projecte d'execució 
 
Xavier Gadea i Borguñó 
 
1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 
Xavier Gadea i Borguñó 

 
b. Dades tècniques de l’emplaçament 

 
 2.1 Topografia 

 
L’edifici està situat en una parcel.la pràcticament plana 

 

 2.2 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 
 

No s’aplica. 
 
2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 

Habitatges entre mitgeres 
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2.4 Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
 

No aplica. 
 

2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres. 
 

El vial del carrer Major te una amplària total d’uns 8,00 metres, i les voreres 1 metre a banda de l’edifici. 

c. Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
Obres de Construcció. 

 
3.1 Introducció 

 

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

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

 

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

 

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

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències 
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

 

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

 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

 

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

 

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

 

3.2 Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

 

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

 

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

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

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

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

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

f)  a recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
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h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

i)  a cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

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

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'art icle 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 

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

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

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

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

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

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

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col�lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

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

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

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

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

 

3.3 Identifiació dels riscos 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 
s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de 
l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada 
moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

 

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

 

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

 

3.3.0 Mitjans i Maquinària 

  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

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

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

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.3.1 Treballs Previs 

 

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

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

- Cops i ensopegades  
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- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

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

 

3.3.1 Enderrocs 

 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

3.3.2 Moviments de terres i excavacions 

 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

3.3.3 Fonaments 

 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

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

 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

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

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.3.5 Ram de Paleta 

 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

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

 

3.3.6 Coberta 

 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

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

 

 

 

3.3.7 Revestiments i Acabats 

 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 
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- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

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

 

3.3.8 Instal.lacions 

 

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

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

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

3.3.9 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997) 

 

1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

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

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

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

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

7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10  Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

3.4 Mesures de prevenció i protecció 

 

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

 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de ten ir en compte pels previsibles treballs posteriors ( reparació, manteniment...). 
 

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

- Senyalització de les zones de perill 

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

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

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

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal�lacions existents 

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

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, 
blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

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

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

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

- Utilització de paviments antilliscants.  

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

- Col.locació de xarxat en forats horitzontals 
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- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal�lades 

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

- Col.locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

3.4.1 Mesures de protecció individual 

 

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

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

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

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

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

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

 

3.4.2 Mesures de protecció d tercers 

 

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

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

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

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

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

  

3.5 Primers auxilis 

 

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

 

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

 

3.6 Normativa aplicable 

 

RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 

 

(en negreta les que afecten directament a la Construcció) Data d'actualització: 12/05/1998 

 

 

 

 

SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 

 

- Directiva 92/57/CEE  de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles 

 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques 

 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
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- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

   Modificacions: RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98) 

 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

  

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores 

 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 

 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

 

- O. de 20 de mayo de 1952  (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art.  66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 29 1º y Anexos I y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

 

- O. de 20 de septiembre de 1986  (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

 

- O. de 16 de diciembre de 1987  (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación 

 

- O. de 31 de agosto de 1987  (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
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- O. de 23 de mayo de 1977  (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

- O. de 28 de junio de 1988  (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 

- O. de 31 de octubre de 1984  (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 

- O. de 7 de enero de 1987  (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

 

- O. de 9 de marzo de 1971  (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació: BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 

- O. de 12 de gener de 1998  (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglam entarias para distintos medios de protección person al de trabajadores  

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75              

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

 Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

 Modificació: BOE: 01/11/75 
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 Aquest Projecte, format per un conjunt de Plànols, Memòria Tècnica, Estat d’Amidaments i Pressupost 
d’Execució Material i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut han estat elaborats pel tècnic sota-signant, a Parets del 
Vallès, a juny de 2009. 
 
Qualsevol dubte o interpretació haurà de ser consultada al Tècnic Redactor d’aquets projecte i/o a la Direcció 
Facultativa de les obres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Servei d’Urbanisme i Habitatge 

 

 

 

 

 

Xavier Gadea i Borguñó, arquitecte municipal 

Parets del Vallès, maig de 2010 

 
 






















	portada
	Memòria
	plànols

