REPARACIÓ DE LA COBERTA DEL PAVELLÓ FRANCESC
BETRIU D’OLIANA

1- MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA

1.1- ANTECEDENTS

El Pavelló Poliesportiu d’Oliana es va finalitzar l’any 2004. Aquest equipament públic
ha estat funcionant constantment, és usat principalment per a la realització de
nombroses activitats esportives. Futbol sala, tot tipus de danses i balls, patinatge,
bodytone, Ioga, pilates, Taekwondo, spinning etc.
El pavelló també es usat puntualment per altres activitats com: ball conferencies i
espectacles, aprofitant la bona acústica que ofereix per la seva composició amb xapa
microperforada a la coberta i les bigues de fusta que absorveixen el so evitant la
molesta reverberació que s’acostuma a donar en espais grans. S’usa per la festa
Major com a ball i sala de concerts, Carnaval, Cap d’Any, cursa dels nassos, la festa
de les dones, concerts, conferencies entre altres activitats. Sempre ofereix una
alternativa sota coberta per a molts usos per a nombroses activitats.
Tot i l’ús que se li dona sempre ha presentat un problema de goteres quan plou,
essent un perill per a possibles patinades amb la pràctica del esport i provocant que es
deteriori el parquet de fusta natural existent.

1.2- ORDRE DE REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA

Redacta la memòria que ens ocupa, per ordre de l’Ajuntament d’Oliana amb NIF:
P2518700

amb domicili a la plaça 1 d’octubre s/n, d’Oliana, a l’equip de Treballs i

Projectes d’Arquitectura i Enginyeria, SL.P. Amb NIF B-25401951 i amb domicili al C/
Josep escaler nº 7 d’Oliana.

1.3- EMPLAÇAMENT
L’emplazament de l’edifici existent que tractem es situa a la Ronda de la Zona
Esportiva , s/n, d’Oliana (DP 25790).

1.4- ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’EDIFICI

L’edifici no canviarà ni el seu us ni la seva finalitat es preveu únicament reparar les
goteres existents a la coberta.

1.5- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

Les premisses fonamentals que s’ha tingut en compte en realitzar aquest projecte són:
-

Programa de necessitats dictat pel peticionari del projecte.

-

Relació qualitat-preu dels materials i solucions constructives que comporten.

-

Durabilitat i manteniment de la reparació en qüestió.

-

Normativa específica que afecta.

2- DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

2.1.- DESCRIPCIÓ DE L’OBRA
La coberta del pavelló poliesportiu es de tipus Sandwich muntat in situ. Està formada
per una xapa grecada perforada fixada sobre les biguetes i jàsseres de fusta existents,
una capa de llana aïllant, perfileria metàl·lica tipus omegues o similars i una xapa
grecada de color verd Navarra en la part superior com a acabat i que dona
l’estanqueïtat de la coberta a l’aigua. La coberta disposa de careners remats
perimetrals i canals del mateix color.
En trets generals l’obra consisteix en substituir la xapa de color verd Navarra superior
per una nova xapa estanca a l’aigua del mateix color, i substitució de la llana aïllant
que es trobi en males condicions. (Es preveu substituir un 30% de la llana aïllant
existent).

2.2 PROCÉS CONSTRUCTIU
- En primer lloc es desconnectaran i retiraran per personal especialitzat i autoritzat
segons normativa vigent, les instal·lacions d’electricitat, aigua i gas telecomunicacions
i altres que afectin a l’enderroc i obra a realitzar.
- Es procedirà prendre i preparar les mesures de seguretat i salut segons la normativa
vigent i Seguint el Pla de Seguretat i Salut redactat per l’empresa constructora i
aprovat per el coordinador de seguretat i Salut.
- Es tancarà l’obra i s’habilitaran els espais de l’obra de forma adequada per al treball
transport i emmagatzematge de materials i runa. També s’habilitaran les casetes
d’obra i serveis de forma adequada.
Es desmuntarà els remats i carener de coberta, necessaris per a la realització de la
part de l’obra a executar. Es desmuntaran les planxes grecades superiors de la
coberta existents, descargolant els cargols. Es tindrà molta cura en el procés de
desmuntatge i en el transport i baixada dels materials fins a la placeta sud del pavelló
on es dipositaran ordenadament i adequadament els materials en l’espai habilitat per
aquesta funció. De seguit que sigui viable s’aniran retirant els materials de rebuig i
runa de la coberta de l’obra, per tal d’alliberar espai de treball en l’obra.
No es pot procedir al desmuntatge si hi ha previsió de vent o pluja durant els dies que
es preveu realitzar el desmuntatge. Sempre que es desmunti una part de la coberta
s’ha de disposar de suficient temps per a tornar a muntar correctament la part
desmuntada amb els nous materials previstos abans que faci vent o precipitació
d’aigua, neu o calamarsa.
Totes les operacions de muntar i desmuntar coberta es realitzaran prenent les
mesures adequades de seguretat i salut segons la normativa vigent.
Un cop desmuntada la xapa grecada superior s’inspeccionarà la part inferior de la
coberta i la perfileria metàl·lica existent, es comprovarà que estigui tot correctament
fixat a l’estructura de fusta i que les xapes i perfileria estiguin fortament ancorades i
amb sobrada garantia de resistència a les sol·licitacions a que esta exposada la
coberta. En cas que calgui afegir, substituir, o reforçar perfils o cargols, es realitzarà de
forma adequada i amb garantia suficient. Seguidament es revisarà la llana mineral
existent i procedirà a substituir la que estigui malmesa per una llana mineral aïllant
tèrmicament i amb bona absorció acústica, de 80 mm de gruix i
especificacions del pressupost.

segons

A continuació es procedirà a muntar la xapa gracada superior de color verd Navarra
amb un solapament adequat i fixat amb els cargols especials amb femella metàl·lica i
de goma de aproximadament 25mm, tot específic i adequat per aquest fi, garantint
sobradament l’estanqueitat i la resistència a tot tipus de fenòmens metereològics, ja
sigui vent, pluja neu o calamarsa. Igualment es col·locarant els remats perimetrals i el
carener fortament fixats i segellats de forma estanca. En la partida del pressupost
corresponent s´inclouen els remats i tots els acabats de la coberta.
Es tindrà cura de la resistència i estanqueïtat de tota la coberta en front als fenòmens
metereològics i sobretot dels punts singulars més exposats al vent i la pluja com
extrems, cantonades etc. o hi ha més perill d’arrencada de xapes i entrada d’aigua.
Es garantirà la resistència de la coberta i de la seva estanqueïtat durant un mínim de
10 anys, a comptar des de la recepció de l’obra.
En la pujada de materials a la coberta es tindrà cura de no sobrecarregar la coberta
amb els materials de desmuntatge que es retiraran immediatament sense apilar, la
càrrega màxima puntual prevista és de 100 KG/m2. Els nous materials a col·locar no
es poden emmagatzemar en coberta i és col·locaran prop del perímetre de la coberta
sense sobrepassar la càrrega puntual de 100 Kg, es podran dipositar en coberta en
acopis en el perímetre de les cobertes i separats un mínim de 5 metres en totes
direccions, aquests acopis no podran sobrepassar els 100 Kg.
Cal remarcar que l’encavallada central del pavelló de prop de 30 metres on penjen els
conductes d’aire i la cortina és la que està més sol·licitada estructuralment i s’hauria
d’evitar sobrecarregar-la.

2.2.1 ENDERROCS

Abans de l’enderroc
-

Es reforçarà els elements que calgui per tal d’assegurar l’estabilitat de l’edifici i la
seguretat dels operaris que realitzaran l’enderroc.

-

Es protegiran els elements de Servei Públic que puguin ser afectats per la
demolició, com boques de rec, tapes i buneres de clavegueram, arbres, enllumenat
públic,…

-

Es disposarà en obra, per proporcionar en cada cas l’equip indispensable per a
l’operari, una previsió de palanques, falques, barres, puntals, pics, taulons, brides,
cables amb terminals de fàbrica com gafes, ganxos i lones o plàstics així com
cascos, ulleres de protecció, careta anti espurna, botes de sola dura i altres mitjans
que puguin servir eventualment per socórrer als operaris que puguin accidentar-se.

-

En edificis amb estructura de fusta o amb abundància de material combustible es
disposarà com a mínim d’un extintor manual contra incendis.

-

Abans d’iniciar la demolició es neutralitzaran les escomeses de les instal·lacions,
d’acord amb les companyies subministradores.

-

Es deixaran previstes preses d’aigua pel rec per tal d’evitar la formació de pols
durant els treballs de demolició.

-

En la instal·lació de grues o maquinària a utilitzar, es mantindrà la distància de
seguretat a les línies de conducció elèctrica i es consultaran les normes NTE-IEB,
instal·lacions elèctriques; baixa tensió i NTE-IEP, instal·lacions elèctriques; preses
de terra.

Durant l’enderroc
L’ordre de demolició s’efectuarà , en general, de dalt a baix, de tal forma que es realitzi
pràcticament al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa
vertical ni en les proximitats d’elements que s’abatin o es bolquin.
-

Si apareixen esquerdes als edificis mitgers, es col·locaran testimonis a fi i efecte
d’observar els possibles efectes de la demolició i efectuar el seu apuntalament o
consolidar-los si fos necessari.

-

Sempre que l’altura de caiguda sigui superior a 2 m l’operari utilitzarà cinturó de
seguretat, ancorat en punts fixos, o es disposaran embastides.
Es disposaran passarel·les per la circulació entre biguetes o nervis en trebols que
se’ls hagi tret l’entrebigat.

-

No es suprimiran els elements atirantats o de trava, en tant que no se suprimeixin
o contrarestin les tensions que incideixen en ells.

-

S’apuntalaran els elements en voladís abans d’alleugerar els seus contrapesos.

-

En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls
o lesions com vidres, aparells sanitaris,…
El trossejat d’un element es realitzarà per peces de mida manejable per una sola
persona.

-

El tall o desmuntatge d’un element no manejable per una sola persona, es
realitzarà mantenint-lo suspès o apuntalat, evitant caigudes brusques i vibracions
que es transmetin a la resta de l’edifici o als mecanismes de suspensió.

-

L’abatiment d’un element es realitzarà permetent el gir però no el desplaçament
dels seus punts de suport, mitjançant un mecanisme que treballi per sobre de la
línia de suport de l’element, i que permeti el descens lent de la peça a abatre.

-

El bolc només podrà realitzar-se per a elements especejables, no encastats,
situats en façana fins a una altura de dues plantes i tots els de la planta baixa.
Serà necessari prèviament, atirantar i/o apuntalar l’element, eliminar inferiorment
1/3 del seu gruix o anul·lar els ancoratges, aplicant la força per sobre del centre de
gravetat de l’element. Es disposarà al lloc de caiguda de sòl consistent i d’una
zona de costat no menor a l’altura des d’on es llança.

-

Els compressors, martells pneumàtics o similars, s’utilitzaran prèvia l’autorització
de la Direcció Tècnica.

-

Durant la demolició d’elements de fusta s’arrencaran o es doblegaran les puntes o
els claus sortints.

-

Les grues no s’utilitzaran per fer esforços horitzontals o oblicus.

-

Les càrregues es començaran a elevar lentament amb la finalitat d’observar si es
produeixen anomalies. Si fos així, se solventarien després d’haver baixat novament
la càrrega al seu lloc inicial.

-

No es descendiran les càrregues sota l’únic control del fre.

-

L’evacuació de runes es pot realitzar de les següents maneres:

Obertura de buits en sostres, coincidents en vertical amb l’ample d’un entrebigat i
longitud d’entre 1 i 1,5 m, distribuïts de tal forma que permetin la ràpida evacuació dels
mateixos. Aquest sistema només es podrà utilitzar en edificis amb un màxim de dues
plantes i quan la runa sigui de mida manejable per una sola persona.
Mitjançant una grua quan es disposi d’un espai suficient per la seva instal·lació, i zona
per descàrrega de la runa.
Mitjançant canals. L’últim tram del canal s’inclinarà de tal manera que es redueixi la
velocitat de sortida del material i de forma que l’extrem quedi com a màxim a 2 m per
sobre del terra o de la plataforma del camió que realitzi el transport. El canal no estarà
situat exteriorment en façanes que donin a la via pública, exceptuant el seu tram
inclinat inferior, i la seva secció útil no serà superior a 50x50 cm. La seva
desembocadura superior estarà protegida contra caigudes accidentals. Es tirarà
lliurement la runa des d’una altura màxima de dues plantes sobre el terreny si es
disposa d’un espai lliure de costats no menors de 6x6 m, amb neteja mecanitzada. La
màquina s’acostarà a la mitgera, com a màxim, la distància que assenyali la

Documentació Tècnica, sense que sobrepassi en cap cas la distància d’1 m i treballant
en direcció no perpendicular a aquesta.
-

S’evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i la runa.

-

Es desinfectarà la zona quan hi hagi risc de transmissió de malalties contagioses.

-

En tots els casos, l’espai destinat a la runa estarà acotat i vigilat.

-

No s’acumularà runa amb pes superior a 100 kg/m sobre sostres encara que
estiguin en bon estat.

-

No es dipositarà la runa sobre les embastides.

-

No s’acumularà runes ni se subjectaran elements sobre el tancat, murs i suports,
propis o mitgeres, mentre aquestos puguin romandre de peu.

-

Al finalitzar la jornada laboral, no han de quedar elements de l’edifici en estat
inestimable que el vent, les condicions meteorològiques o atmosfèriques o altres
causes puguin provocar el seu ensorrament. Es protegiran de la pluja mitjançant
lones o plàstics, les zones o els elements de l’edifici que puguin ser afectats per
aquesta.

Després de l’enderroc
-

Una vegada enllestit l’enderroc, es farà una revisió general de la construcció i de
les construccions annexes (en cas que n’hi hagi) per observar les lesions que
hagin sofert. Les tanques, buneres, arquetes, pous i recalçaments quedaran en
perfecte estat d’ús.

-

S’acompliran, a més a més, totes les disposicions generals que siguin d’aplicació
de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene al Treball, i de les Ordenances
Municipals.

2.3- ESTRUCTURA

Es revisarà que els els ancoratges dels elements de suport (omegues i perfileria
metàl·lica de la coberta estigui adequadament i de forma resistent, fixats entre ells i a
l’estructura de fusta. En cas de ser necessari es reforçaran o substituiran els perfils,
cargols etc. que sigui necessari per a poder donar la garantia de resistència i
estanqueïtat a l’aigua de la coberta a reparar.

2.4 COBERTA
La coberta principal es a dos aigües amb una pendent aproximada del 10% i amb
unes dimensions aproximades de 47 x (27,75-28,35 m) i la coberta nord es a una
aigua amb una pendent aproximada del 12 % i unes dimensions de 21,45 x 9,35 m2.
La totalitat de la coberta suma una superfície aproximada de 1.505 m2.
La coberta prevista preveu substituir la xapa grecada superior existent en la coberta.
Es preveu desmuntar la xapa existent, revisar l’estat de la xapa grecada
microperforada de la part inferior de la coberta, revisar els perfils metàl·lics i cargols
existents, tenint especial cura en comprovar que esta tot fortament i solidàriament fixat
sense que es pugui produir moviment i joc entre els diferents elements metàl·lics de la
coberta existent. També es comprovarà que els elements metàl·lics estan fermament
fixats i sense permetre moviments amb l’estructura de fusta.
Si es veu qualsevol anomalia o elements que permetin moviment entre ells, s’avisarà a
la direcció de l’obra i es procedirà a la seva reparació, es donarà una garantia de 10
anys en la resistència i estanqueïtat a l’aigua de la coberta.
Es preveu substituir l’aïllament de fibra de vidre de la coberta que es trobi en males
condicions, col·locant una membrana de barrera de vapor i per sobre una manta de
llana de roca en el seu lloc. La llana de roca serà de 80mm de gruix i amb un lamda de
0.004 w/(mk) o de millors característiques. En el pressupost s’ha previst substituir un
40% de l’aïllament de la coberta (602 m²). Durant l’obra es justificarà i s’amidarà la
totalitat de l’aïllament substituït i únicament es certificarà l’amidament real de
membrana de barrera de vapor i d’aïllament substituït.

2.5 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
S’intervindran les instal·lacions pertinents per tal de realitzar l’obra amb seguretat i es
tornaran a habilitar si cal un cop finalitzada l’obra.

2.6.- SEGURETAT I SALUT
Es complirà la normativa vigent i les indicacions de l'Estudi de Seguretat i Salut que es
redactarà en el moment de la redacció del projecte, en el referent a proteccions
individuals i col·lectives, extinció d'incendis, protecció de la instal·lació elèctrica,
instal·lacions d'higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, i formació i
reunions d'obligat compliment.

2.7 TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA
El termini d’execució de l’obra esmentada previst es de 6 setmanes naturals.

DISPOSICIONS GENERALS
1- Tota la resta d’obres que no quedin directament especificades en aquest projecte,
es realitzaran d’acord a les normes de la bona construcció, seguint les normatives
tècniques vigents que les afectin i sempre sota la supervisió de la direcció facultativa.
2- Donat el grau de definició d’aquesta memòria constructiva s’estableix que les
especificacions dels plànols seran prioritaris respecte de la present. En tot cas
prevaldrà sempre, excepte ordre escrita per la direcció de l’obra, la determinació dels
diferents documents del projecte que generi una millor qualitat de construcció.
3- Control de qualitat: Els treballs i gestions per l’obtenció dels diferents documents per
tal de donar compliment al Decret 375/1998 sobre control de qualitat dels materials
seran a càrrec del Promotor.

3- BASES DE CÀLCUL I NORMATIVA D´OBLIGAT COMPLIMENT
3.1- CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ
3.4.1.- SEGURETAT ESTRUCTURAL
El DB-SE pretén assegurar que un edifici tingui un comportament estructural adequat
en front de les accions i les influències previsibles a les que pugui estar sotmès durant
la construcció i al llarg del temps previst per al seu ús.
Està dividit en dues exigències bàsiques:
-

SE 1 Resistència i estabilitat

-

SE 2 Aptitud al servei

Aquest document bàsic es complementa amb els també documents bàsics DB-SE-AE
(Accions a l’edificació), DB-SE-C (Fonaments), DB-SE-A (Acer), DB-SE-F (Fàbrica) i
DB-SE-M (Fusta). De la mateixa manera, també s’ha de tenir en compte les
especificacions de la instrucció EHE-08 per a les estructures de formigó armat, i els
sostre unidireccionals de formigó armat amb elements prefabricats, i la normativa
NCSE-02 per a la construcció sismoresistent.
A falta d’indicacions específiques, el període de servei de l’edifici es fixa en 50 anys.
Per tal de justificar la capacitat portant de l’estructura, s’utilitzarà els següents quadres
de coeficients de seguretat per a les accions (per a verificació de resistència i
estabilitat), així com el quadre que el segueix, corresponent als coeficients de
seguretat utilitzats i a les resistències estimades en aquest projecte per a certs
materials o sistemes constructius (valors extrets de les normatives corresponents).
Coeficients de seguretat d’accions en estructures
Tipus de

Tipus d’acció

verificació

Situació persistent o transitòria
Desfavorable

Favorable

Pes propi, pes de terreny

1,35

0,80

Empenta del terreny

1,35

0,70

Pressió d’aigua

1,20

0,90

1,50

0,00

Permanent

Resistència
(1) i (2)

Variable

Tipus de

Tipus d’acció

verificació

Situació persistent o transitòria
Desestabilitzadora

Estabilitzadora

Pes propi, pes del terreny

1,10

0,90

Empenta del terreny

1,35

0,80

Pressió de l’aigua

1,05

0,95

1,50

0,00

Permanent

Estabilitat

Variable

(1)Els coeficients corresponents a la verificació de la resistència del terreny
s’estableixen al DB-SE-C. Resistència a compressió dels materials
(2)Els coeficients corresponents a la verificació de la resistència del formigó armat i
dels elements resistents de sostres prefabricats sense distintiu oficial reconegut, es
regeixen per la Instrucció EHE-98, essent, per a un nivell de control normal, de 1,50
per a accions permanents, de 1,00 per a pretesat i de 1,60 per a accions permanents
no constants i accions variables
Coeficients de seguretat materials
- Acer per armar (EHE 08)

1,15

- Formigó (EHE 08)

1,50

- Acer laminat (DB-SE-A)

1,25

- Fàbrica (DB-SE-F)

2,70

- Fusta (DB-SE-M)

1,30

Resistència a compressió dels principals materials utilitzats a l’obra
Acer S275JR

275/255 N/mm²

Acer B 500S

510 N/mm²

Formigó HM-20/B/20/l

20 N/mm²

Formigó HA-25/B/12/lIa - HA-25/B/20/lIa - HA-25/B/20/l

25 N/mm²

Fàbrica de maó ceràmic calat

15 N/mm²

Fusta C22

22 N/mm²

3.4.1.1.- ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ
El DB-SE-AE determina les accions sobre els edificis per tal de verificar el compliment
dels requisits de seguretat estructural i aptitud al servei establerts al DB-SE.
Les accions que actuen sobre un edifici poden establir-se entre permanents, variables i
accidentals.
Es consideren accions permanents el pes propi, el pretesat i les accions del terreny.
Com a accions variables s’entén la sobrecàrrega d’ús, les accions sobre baranes i
elements divisoris, el vent, les accions tèrmiques i la neu.
Dins de les accions accidentals es considera el sisme, l’incendi, l’impacte i altres
accions accidentals.
En la construcció de l'edifici es tindran en compte les mateixes normes i disposicions
legals de caràcter oficial que s'han seguit pel desenvolupament del projecte, les quals
es transcriuen les següents amb adequació al present cas particular.

Acció de la neu
Per l’altitud de l’edifici (480 m sobre el nivell del mar) i la seva ubicació (zona climàtica
2), a l’edifici li correspon una sobrecàrrega de neu de 0,7 KN/m².
Acció sísmica
D’acord amb el que descriu la norma NCSE-02, es consideren els següents càlculs per
determinar la conveniència d’aplicació d’aquesta.
El municipi on s’engloba l’edifici té una acceleració sísmica bàsica (ab) de 0,04.
L’edifici en qüestió es considera de normal importància, per a un període de vida de 50
anys. Per tant, cal considerar el coeficient adimensional de risc (p) igual a 1,0.
El coeficient d’amplificació del terreny (S) es considera igual a 1,28, valor obtingut del
quocient C/1,25, on C actua com a coeficient del terreny (1,60 per a sòls cohesius de
consistència ferma).
Finalment,es determina l’acceleració sísmica de càlcul (ac) amb la següent operació:
ac = S · p · ab = 1,28 · 1,0 · 0,04 g = 0,0512 g
El valor de l’acceleració sísmica de càlcul està comprès entre l’interval de 0,04 g i de
0,08 g, per la qual cosa no és d’aplicació la NCSE 2002 sempre i quan es disposi
d’una estructura de pòrtics travats, amb característiques de resistència i rigidesa

similars en totes les direccions, i no es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment
inestables.
En una fitxa annexa a aquesta memòria, es justifica aquests càlculs.
Acció del vent
L’edifici esta situat en la zona eòlica C, amb una exposició pròpia de zona urbana en
general, industrial o forestal, assolint els 9,00 d’alçada.
Per les característiques de la coberta (a dues aigües i un 35 % de pendent), es
determina que la pressió estàtica a la que pot sotmetre l’acció del vent sobre la coberta
oscil·la entre 0,18 KN/m² de pressió i 0,36 KN/m² de succió.
Acció tèrmica i reològica.
No es considera al ser una estructura que permet fàcilment les dilatacions i les
contraccions.

3.4.1.2.- FONAMENTS
El DB-SE-C estableix la seguretat estructural, la capacitat portant i l’aptitud al servei
dels elements de fonamentació i/o contenció de tot tipus d’edificis, en relació amb el
terreny.
Més concretament, intervé en els àmbits de les bases de càlcul, l’estudi geotècnic, els
fonaments

directes,

els

fonaments

profunds,

els

elements

de

contenció,

l’acondicionament del terreny, la millora o reforç del terreny i els ancoratges al terreny.
Tot i que la resistència del terreny està sancionada per la pràctica, les característiques
d’aquest i la pressió admissible en la base dels fonaments es determinaran en una
inspecció visual en cales.
Annex a aquesta memòria es justifica les premisses per a la realització de l’estudi
geotècnic.

3.4.1.3.- ACER
L’objectiu del document bàsic DB-SE-A és el de verificar la seguretat estructural dels
elements metàl·lics realitzats amb acer a l’edificació.
El document es refereix a diversos aspectes relacionats amb l’acer estructural, com les
bases de càlcul, la durabilitat, els materials, l’anàlisi estructural, els estats límit últims,

els estats límits de servei, les unions, la fatiga, l’execució, les toleràncies, els control
de qualitat i la inspecció i manteniment.

3.4.1.4.- FÀBRICA
El document bàsic DB-SE-F vol verificar la seguretat estructural dels murs resistents a
l’edificació realitzats a partir de peces relativament petites, comparades amb les
dimensions dels elements, assentades mitjançant morter, tals com fàbriques de maó,
blocs de formigó i de ceràmica alleugerida i fàbrica de pedra, incloent en el cas que
continguin armadures actives o passives als morters o reforços de formigó armat.
Els aspectes als que es refereix són els de les bases de càlcul, la durabilitat, els
materials, el comportament estructural, les solucions constructives, l’execució, el
control de l’execució i el manteniment.

3.4.1.5.- FUSTA
El DB-SE-M estableix les bases per a la seguretat estructural dels elements
estructurals de fusta en edificació.
Fa referència a aspectes com les bases de càlcul, la durabilitat, els materials, l’anàlisi
estructural, els estats límit últims, els estat límit de servei, les unions, la fatiga, els
sistemes estructurals de fusta i els productes derivats, l’execució, les toleràncies i el
control.
És la primera normativa a nivell estatal que regula l’ús de la fusta com a material
estructural, sense que existeixin precedents normatius d’obligat compliment.

3.4.2.- PREVENCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ D’INCENDIS
Cal esmentar que aquest document és un estudi de les mesures de protecció contra
incendi, però que cal realitzar una consulta prèvia al Servei de Prevenció i Planificació
de la Generalitat de Catalunya, per tal de poder definir les mesures de protecció
d’incendis definitives.
En relació a la prevenció d’incendis, es tindrà en compte en tot moment el disposat als
següents documents:

3.2- NORMATIVES BÀSIQUES DE L’EDIFICACIÓ

Les disposicions constructives d’estructura i armat de seccions seguiran les
disposicions i compliran les normes i instruccions NTE-EHV/85, NTE-EHS/83, la
EHE/98 per el projecte i l’execució d’obres de formigó armat i en massa, i a la

3.3- ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
Es compleix el decret D 201/94 de 26 de juliol que regula els enderrocs i altres residus
de la construcció. S’estableix que en l’obra esmentada es generaran atenent a la
classificació establerta pel decret la quantitat de residus tipus següent:
a) Enderrocs: materials i substàncies que s’obtenen de l’operació d’enderrocament
d’edificis, instal·lacions i obra de fàbrica en general. 2.5 m³.
b) Residus de la pròpia activitat de la construcció: materials i substàncies de rebuig
2.00 m³.
c) D’excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat de
l’excavació del sòl 3.00 m³.
tots els residus ocasionats per l’obra, es transportaran adequadament fins l’abocador
municipal on es gestionaran degudament.

3.7- CONTROL DE QUALITAT

Abans de l’inici de l’obra l’Arquitecte tècnic director de l’execució de l’obra realitzarà un
Programa de Control de Qualitat a la Construcció que desenvolupi el Pla de Control de
Qualitat que inclou aquest Projecte Bàsic i d’Execució, tal com determina el Decret D
375/88.
El Pla de Control determina els materials i parts d’obra objecte de Control de Qualitat
de l’Edificació, ha estat desenvolupat en un Annex a aquesta memòria.

3.8 GESTIÓ DE RESIDUS
Durant l’execució de l’obra es generaran residus procedents de l’enderroc i de la
pròpia activitat constructiva. Es preveu generar els següents residus:

Residus plàstics i envasos: 30 Kg.
Residus de cartró o paper: 30 kg.
Residus de llana aïllant: 500 kg.
Residus de metall principalment (Xapes grcades d’acer galvanitzat i prelacat): 7.500
Kg.
Altres residus inclosos especials: 30 Kg.

Tots els residus seran separats a l’obra en diferents espais i recipients, adequats per al
seu emmagatzematge, per a posteriorment ser transportarts i gestionats en abocador
homologat.

3.9- SEGURETAT I SALUT

És obligatòria la realització d’un ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT o bé d'un ESTUDI
BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT segons RD 1627/97, així com la contractació d'un
tècnic competent per a la COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT en fase de
l'execució de l'obra, sempre i quan ho estableixi la normativa esmentada.
Mentre el pressupost de l’obra no n’estableixi una alta quantitat, es destinarà un 2,50%
d’aquest al compliment del seguit de mesures de prevenció de riscos laborals en
matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, en aplicació al que prescrigui
l’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT o, en el seu cas, l’ESTUDI BÀSIC DE
SEGURETAT I SALUT.

4- DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA
Es fa constar que les obres compreses al pressupost de l’obra compleixen els requisits
establerts per l’art. 58 i següents del Reglament General de Contractació de l’Estat del
Ministeri d’Hisenda que data de 28 de setembre de 1967. En aquest sentit, les obres
incloses a la present memòria es constitueixen com a una obra completa susceptible
d’ésser lliurada a l’ús general.

5- PRESSUPOST

El pressupost de execució material de les obres es de 37.428,96 €, i el pressupost
general amb IVA és de 53.893,96€ ( CINQUANTA-TRES MIL VUIT-CENTS
NORANTA-TRES EUROS AMB NORARANTA-SIS CÈNTIMS ).

Oliana, 28 de juliol de 2021
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NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

El Decret 462/1971 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.
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic
de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local.
També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips
i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la
Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.
En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la
normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles
ordenances i disposicions municipals.

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del
seu abast i dels usos previstos.

Nota:
Color negre: legislació d’àmbit estatal
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic
Color blau: legislació d’àmbit municipal

ormativa tècnica general d’Edificació
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art.
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE
11/03/2010)
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019).
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ
Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior
de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”.
(O. 09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos
Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso
universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10)
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energètic
HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica
HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques
HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI
Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Instal·lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals

Instal·lacions de protecció contra el radó
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019).

Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines

Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior
de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de protecció al llamp
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any
2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article
5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús
previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la
construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret
1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin
d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del
Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a
l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució
de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord
amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes
subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques
aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement
oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord
amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels
productes, equips i sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos,
realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons
l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la
direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les
accions a adoptar.
Sobre l’execució.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de
la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la
bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.
Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a
l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant
el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de
les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat
amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les
instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si
s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a
l’article 5.2.5
Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra
acabada.

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les
exigides per la legislació aplicable
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de
obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte
d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present
plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra
s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el
cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han
de complimentar en el projecte.
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA SUSTENTACIÓ
SUBSISTEMA ENDERROCS
1 CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la
construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un
gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen
diversos tipus d’enderroc:
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció.
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per
a aquesta.
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes
mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no
sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles.
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre
procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8
febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel
D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002
.
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993.
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987.
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
Components
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments
d’instal·lacions etc.
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a
element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les
seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal
de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma,
l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels
possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes
que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona
d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs.
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides.
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de
muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per
conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en
compte les següents condicions:
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers
o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el
moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada.
Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i
ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser
enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de

preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les
rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes
normalitzades i marxapeu.
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva
construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de
voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i
desmuntatge progressius.
Execució
Condicions prèvies
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat,
característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran
també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de
precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a
edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a
enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc.
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents:
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors
de paràsits).
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon,
etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les
parts no enderrocades.
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb
terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més
baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva
senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda
d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a
l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de
dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i
s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans
quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits
d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i
específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.).
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i
qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de
procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en
contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta,
que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements
susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics.
Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element
estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina,
l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui
possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició.
Fases d’execució
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es
descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en
contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es
permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels
esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports,
propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components
horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes
raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es
mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin
necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs,
fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin
o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible
efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions.
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El
trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o
enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo
suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la
seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball.
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament
del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui
lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa
o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada
sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no
desitjats.
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i
s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama
com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material
combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis.
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de
ser prèviament autoritzat per la D. F.

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o
arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es
protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es
descendiran les càrregues amb el control únic del fre.
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents
atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que
puguin veure's afectades pels seus efectes.
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels
estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en
els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més
representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls.
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport
manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a
aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1
i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà
emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de
l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima
de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc.
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials
que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc
assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F.
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es
traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de
la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a
cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar
emanacions o sorolls durant el seu trasllat.
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients
tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.
Control i acceptació
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per
cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.
Amidament i abonament
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació.
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments.
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...
1.1
Enderroc de cobertes
Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici.
Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs.
Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos.
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions.
Fases d’execució
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin
sobrecàrregues descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos.
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F.
Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en
general, abans de l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la
bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es
procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no
s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es suspendran prèviament, s'anul·larà el seu
ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran.
Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades,
començant pel carener. Les plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van
desmuntant i sense trencar-les en trossos. A més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material
potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser manipulades pel personal que provingui d’una
empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs.
Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel
carener. Quan el tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar
aquests en primer lloc.
Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants
oposades, començant pel carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que
avancen els treballs s’enderrocaran els envanets i els envanets de riosta.
Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones
simètriques de vessants oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta
operació no s’enderrocarà la capa de compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es
taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials.
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de
vessants oposades, començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el
proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades.
No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les
encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu descens; la fixació dels cables de
suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra banda s’han de desmuntar a peces,

s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin
sostres, aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d’enderroc a utilitzar.
1.2
Arrencada de revestiments
Arrencada de sostres, revestiments i paviments.
Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no
passen instal·lacions.
Fases d’execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les
consideracions que es detallen:
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a
l’enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap
element d’aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior.
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o
mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans
de l’enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats
de façanes o paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent,
perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i
compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de protecció col·lectiva aplicables
com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els
operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal
de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs.
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a
terme, en general, abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos
s’enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la
mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar
al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà
detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan
es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels
treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació
explícita de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells
pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F.
Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en
diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà
progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de soleres i paviments de
planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud
de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran
estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la
màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no
controlat.
1.3
Enderroc d’elements estructurals
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.
Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs.
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.
L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o
elements fàcilment combustibles.
L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi
sempre en el mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements
que s’hagin d’enderrocar per bolcada.
Fases d’execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les
consideracions que es detallen:
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més
d'una alçada de planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran
enretirat d’altres elements estructurals que es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que
gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes
laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura que avanci l’enderroc del
mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els dorments, en
general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat s’enderrocarà, en
general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1
i 4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals
d'una de les seves cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada
abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves
armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan
superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests elements constructius es podrà dur a terme:
A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida prèviament instal·lada per
l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al

personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a
enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les
precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o
càrrega superior. Previ estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament
cap a les arrencades en les voltes de canó i en espiral per a les voltes a la catalana.
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior,
fins i tot murs, pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es
tallaran després els seus extrems.
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és
possible, la trajectòria de la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes.
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva
part superior, com per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es
tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haverlo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta
o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-los bruscament sobre forjats; en planta
baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, s’atirantaran
per tal de controlar on han de caure.
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del
seu nivell, fins i tot suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat
en s’hi observin cediments. Els voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes
exteriors respecte de l'element resistent sobre el que es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís
sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament o apuntalament es transmetran al terreny
o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega admissible per a la
qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà tot el conjunt
simultàniament.
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si
estiguessin en mal estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb
xemeneies. S’enderrocarà l’entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense
trencar la seva capa de compressió. Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra
sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o correctament suspeses. Si les
biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta és
contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats.
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a
l'armadura principal de manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si
l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus
suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element
abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació d'armadures a altres trams o crugies,
abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. Les lloses
de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral,
deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els
centres dels requadres contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs.
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la
utilització de martells pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan
la maçoneria - generalment en edificis molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé
mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les
mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius de seguretat, situant al
personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, s'anirà
enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament.
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat
amb missió estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta
necessari tallar armadures o pot quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i
estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o
buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi
vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F.
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o
canonada al col·lector general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals
fins a descobrir el clavegueró, seguidament es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element
del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a
terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades les tapes, reixetes o elements
anàlegs d'arquetes i albellons.
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a
l’hora d'instal·lar-los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits
que no es pretengui recuperar cap element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i
quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn.
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries)
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació .
Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir
possibles obturacions.
Fases d’execució

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les
consideracions que es detallen:
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements
estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es
donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels
enderrocs en general.
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat
superior per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es
vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una
fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de
l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els
bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es
podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin
els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt
d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al
costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una
alçada superior a vint vegades el seu gruix.
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar
l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està
demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els
elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà
per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona.
SISTEMA ESTRUCTURA
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA
1 ESTRUCTURES D’ACER
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i
l’aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent,
perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un
comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals
segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc durant el temps necessari
perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi.
Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges
i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels
elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer
o altres materials ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de
soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.
Components
Perfils i xapes d’acer laminat en calent
Perfils foradats d’acer laminat en calent
Perfils i plaques conformats en fred
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana.
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència
Soldadures
Cordons i cables
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.
Característiques tècniques mínimes
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i
10219-1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les
sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o
rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega.
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels
forats i el seu diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris
segon (CTE-DB SE-A 4.3).
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm²
.
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats
tindran entre 70 i 200 kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran
espessor.
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons
UNE ENV 1090-1:1997

Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament.
Control i acceptació
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat
d’origen. Quan no sigui així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions
de caràcter singular les recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3).
Execució
Condicions prèvies
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de
les unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que
no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de
començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix
exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les
barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops.
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i
Plec Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.
Condicions de manipulació i emmagatzematge
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense
produir deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua.
Fases d’execució
Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat d’eixos
Col.locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i nivellació definitius
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les
dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de
soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides
de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores
han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i materials que afectin
el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els
forats que travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre
definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre
1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol
ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de femelles i volanderes queda
especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat
al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels
situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada.
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó,
han de netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de
recobriment de les estructures d’acer són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han
d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades
s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat abans de ser pintades. En
el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits del
fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar
una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que
hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de
pintura i la tercera, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols
galvanitzats o amb protecció antiòxid.
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior
del pla del pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm.
Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del
recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm.
Control i acceptació
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB
SE-A 12.4).
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5).
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de
l’alçària. Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components
estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de
l’ànima o distorsions de l’ala.
Amidament i abonament
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i
elements auxiliars corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió,
muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de
la D.F.
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord
amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del
teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
2 ESTRUCTURES DE FUSTA
Conjunt d’elements estructurals de fusta destinats a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici
d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i

accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb la normativa DB SE-M (seguretat estructural, estructures de fusta) i
també, DB SI-Annex E.Fusta. Els tipus d’elements en les estructures de fusta són: pilars, bigues, biguetes,
encavallades i cabirons.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació. CTE-DB
SE, Seguretat Estructural. RD 314/2006.
Norma de construcció sismoresistent, NCSE-02. RD. 997/2002.
UNE. Corresponent a estructures de fusta. UNE 56544:2003. Fusta estructural. UNE-EN 1193:1998, UNE-EN
1194:1999, UNE-EN 1195:1998, UNE-EN 1912:1999, UNE-EN 28970:1992 (ISO 8970:1989), UNE-EN 336:1995, UNEEN 338:1995, UNE-EN 380:1998, UNE-EN 383:1998, UNE-EN 384:1996, UNE-EN 408:1996, UNE-EN 409:1998, UNEEN 518:1996, UNE-EN 595:1996,. UNE-EN 789:1996. Connectors, unions. UNE-EN 385:2002, UNE-EN 912/AC:2001,
UNE-EN 912:2000, UNE-EN 387:2002.
Components
Fusta, per armar o laminada, massissa segons DB SE-M punt 4.1, laminada encolada segons DB SE-M punt 4.2,
microlaminada, segons DB SE-M punt 4.3, taulers estructurals segons DB SE-M punt 4.4. Adhesius. Peces
metàl·liques, farratges, claus, connectors i cargols. Protectors.
Característiques tècniques mínimes
La fusta per armar haurà de ser escairada i estar desproveïda de nusos i també estarà lliure d'imperfeccions. Posseirà
una durabilitat natural o conferida enfront de l'atac d'insectes i fongs, la fibra recta, regularitat en els anyells anuals, olor
fresca, absència d'esquerdes, superfície brillant i sedosa en els talls al fil.
La fusta laminada està constituïda per làmines elementals de resinoses amb un percentatge d’humitat màxim d'un 15%.
Les unions es realitzaran en talls inclinats (cua de peix) per a augmentar la superfície i afavorir la missió de la cola. Els
entroncaments no haurien de superposar-se en taulons consecutius; almenys haurien de separar-se una distancia igual
a vint-i-quatre vegades el seu espessor. La fusta pot estar impregnada per a fer-la resistent als atacs de diferents
organismes destructors, tractant-la amb un producte verinós per a aquests organismes. Es protegiran sempre
mitjançant pintures o vernissos per a prevenir l'estructura contra l'atac d'insectes (tèrmits, coleòpters) i fongs, segons el
DB SE-M punt 3.
L'elecció d’un adhesiu ha de fer-se en funció de la seva durabilitat, procediment d'aplicació, i capacitat per transmetre
esforços tallants paral·lels a les superfícies unides, o esforços de tracció perpendiculars a elles segons el DB SE-M
punt 4.5.
Els farratges seran d'acer amb un tractament per a la protecció contra la corrosió, consistent en una pintura antioxidant
galvanitzant en calent. Les Claus, connectors i cargols estaran fabricats en acer torsionat i electrozincats. segons el DB
SE-M punt 4.6. En llocs especialment exposats a humitats, es recomanaran claus i cargols inoxidables. Es construiran
amb volanderes normalitzades i estaran tractats mitjançant galvanització en calent. segons el DB SE-M punt 8.
Control i acceptació
Classificació, resistència, grau d'humitat, i en el cas de fusta laminada, l'estat de les juntes entretaules, de les unions
entre peces i la major dimensió dels nusos; homologació dels segells de qualitat AITIM; marca AENOR homologada pel
ministeri de Foment. (segons normes UNE).
En els adhesius haurien de tenir-se en compte les especificacions dels fabricants. Els sistemes d'unió tindran, almenys,
la mateixa resistència al foc que la pròpia fusta i la protecció es farà mitjançant la marca AENOR homologada pel
ministeri de Foment per a productes protectors de la fusta.
Execució
Condicions prèvies
Mentre duri l'emmagatzematge i durant el muntatge, es protegirà la fusta de pluges i nevades perllongades, de les
fortes irradiacions solars, de la brutícia i de la humitat del terreny. La fusta serà emmagatzemada de forma ventilada,
procurant que en cap cas, la humitat pugui quedar estancada sota la lona o material de recobriment que s'utilitzi. El
constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la D.F. abans
d'iniciar l’execució de l’obra. Qualsevol modificació durant l’execució de l’obra ha d'aprovar-la la D.F. i reflectir-se
posteriorment en els plànols de taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser
corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. Cada
element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. La peça ha d'estar
col·locada a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F. La peça ha d'estar correctament
aplomada i anivellada. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. El tipus
d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la D.T. En el seu defecte cal verificar que son
capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos. Quan la peça sigui composta, la
disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió, s'han
de correspondre amb les indicacions de la D.T. Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies
horitzontals. Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal de evitar
podriments. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements
de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. Els
elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de
desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tensar
alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques
Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. Les parts que hagin de quedar de difícil accés
després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després
de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a
obra es farà a taller. Es procurarà que les estructures quedin es protegeixin contra la pluja com més aviat millor després
d'haver estat aixecades
Fases d’execució
Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat dels eixos
Col·locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i anivellació definitius

Execució de les unions. Unions amb cargols. El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T. La
disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. El Ø dels forats ha de ser
entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. Les superfícies dels caps de cargols i femelles han
d'estar perfectament planes i netes. Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol. Un cop roscada
la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de la unió més 1 mm, sense arribar a la
superfície exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim. La part roscada de l'espiga del cargol
ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a
traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora
mecànica. És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més
peces. Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a
diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, els quals s'han de fer
amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu. S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per
assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. El cargols d'una unió s'han
d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una
segona passada.
Connectors amb vis cargolat col·locat sobre de bigues per fer d’unió amb una capa de compressió de formigó. Els
connectors han d'estar cargolats a la biga de fusta amb la separació indicada a la D.T.. Han de sobresortir de la
superfície superior de la biga 3 cm.
Els connectors s'han de col·locar cargolant-los. No s'han de fixar a cops. En cas de que la fusta de la biga no tingués
prou resistència per a fixar els connectors (zones amb pudricions, corcs, tèrmits, etc.), cal comunicar-lo a la D.F., i no
col·locar la capa de formigó.
Elements d’unió amb perfils o plaques (d’acer laminat en calent, d’acer inoxidable). La peça ha d'estar col·locada a la
posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F.. La peça ha d'estar correctament aplomada i
nivellada. Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus
d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T.. Cada element ha de dur les marques
d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit,
rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. Si el perfil està galvanitzat, la
col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. L'element no s'ha d'adreçar un cop
col·locat definitivament. No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant,
segons les especificacions de la D.F., que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra.
Comprovació final de l’aplomat i dels nivells.
Toleràncies d’execució: Segons les normes UNE EN 336:1995 i 390:1995
Control i acceptació
Es comprovarà la correcta realització, establint uns assaigs per comprovar la resistència de les unions, així com el
treball a flexió dels elements laminats i un control de comportament dels farratges.
Amidament i abonament
ml pòrtics de cabiró de fusta, i claus d’acer; metre quadrat de taules de fusta, per entaulat de coberta amb cola de
fuster; metre lineal de corretges de fusta mitjançant saions clavats.
ut cintes, unitat de ganivet de fusta. Fins i tot ensamblis i reforços en nusos.
ut bigues, d’estructura de fusta laminada realitzada amb bigues, fins i tot part proporcional de corretges, farratges
d’acer protegides, tornilleria i accessoris.
ut forjats
m² de forjat de biguetes de fusta.
ut connectors amb vis cargolat: unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la D.T..
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., elements d’unió amb perfils: d’acord amb els criteris següents:
el pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric; per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació
expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
L’estructura de fusta s’amidarà amb subministrament i col·locació, totalment acabada, incloent o no la protecció, amb
farratges i accessoris necessaris.
SISTEMA ENVOLVENT
SUBSISTEMA COBERTES
1 COBERTES INCLINADES
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts
opaques com a les translúcides, i en el que l’element d’acabat de coberta garanteix l’estanquitat. La coberta té com a
objectiu: separar, connectar i filtrar interior-exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat,
garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1
protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De cobertes inclinades en trobem de forjat inclinat o
de forjat horitzontal, ambdós casos poden ser cobertes ventilades o no.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda
energètica; CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTEDB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat Estructural-Accions a l’edificació.
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006.
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988.
UNE.
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE
12.207:2000. Permeabilitat de l’aire.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
Components
Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, sistema d’evacuació d’aigües i
materials auxiliars.
Característiques tècniques mínimes
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de
protecció i de impermeabilització que s’utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant
suports a base d’envanets de maó, o placa nervada o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d’envanets
de maó, estaran formats per: taulons de peces alleugerides encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb pasta
de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó, grandària màxima de l’àrid 10 mm, acabat remolinat,
estructura metàl·lica lleugera en funció de la llum i del pendent. I en el cas de placa ondulada o nervada de fibrociment
estarà fixada mecànicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una dimensió de com
a mínim 30 mm.
Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per proporcionar al
sistema la solidesa necessària davant de les sol·licitacions mecàniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat
tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i una resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de
llana mineral, panells rígids o panells semirrígids, com perlita expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè
extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW), Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB
HE1.
Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix pendent o quan
l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta
funció s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres làmines que no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació de
pendents, ni presentin problemes d’adherència per les teules. Resulta innecessària la seva utilització quan la capa sota
la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o altres elements que prestin similars
condicions d’estanquitat. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. Amb materials bituminosos i
bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i
amb un sistema de plaques.
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt,
adhesius cimentosos o altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de
poliestirè extruït, podran rebre’s amb morter mixt, adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb
l’aïllament, teules corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula mixta de formigó, de teula ceràmica corba, de teula
ceràmica plana o mixta.
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit
en la normativa del CTE DB-HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents
components, s’evitaran deformacions per incidència dels agents atmosfèrics, d’esforços violents o cops, per a això
s’interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de material es formaran i explotaran de manera que s’eviti la
seva segregació i contaminació, evitant-se una exposició perllongada del material a la intempèrie, formant els
apilaments sobre superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus.
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl·liques, fixacions.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Aïllament
tèrmic, Teules ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilització.
Execució
Condicions prèvies
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepció de la
impermeabilització, segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. A la D.T. es
faran notar les especificacions relatives al tipus de teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color,
textura), també s’especificarà la disposició de les teules en el suport (encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de
fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior
a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formació de pendents sigui l’element
que serveix de suport de la impermeabilització, la seva superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el material
que ho constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unió.
Fases d’execució
Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les sol·licitacions
mecàniques i tèrmiques. La seva constitució ha de ser l’adequada per la rebuda o fixació dels altres components. En
funció del tipus de protecció, quan no hi hagi capa de impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als
elements d’evacuació d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB HS1. Garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, el
sistema de formació de pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i panells aïllants serà plana i sense
irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l’ancoratge mecànic de les
llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre
mort, el tauler de tancament superior de la cambra d’aire haurà d’assegurar-se davant el risc de lliscament,
especialment amb pendents pronunciats; alhora haurà de quedar independent dels elements sobresortints de la
coberta i amb les juntes de dilatació necessàries per tal d’evitar tensions de contracció i dilatació, tant per retracció com
per oscil·lacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de sostre mort rematats amb tauler de peces
alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de regularització o formigó, o també amb la utilització de
panells o plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges recolzades en parets
de tres quarts de maó, en bigues metàl·liques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàl·lica

lleugera. La capa de regularització del tauló, per a fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i
sense resalts que dificultin la disposició correcta de les llates d’empostissar o llistons. Quan el suport de la teulada
estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran en compte l’encavalcament frontal entre plaques, que
serà de 150 mm, i l’encavalcament lateral el donarà la forma de la placa i serà d’una ona com a mínim. Les llates
d’empostissar metàl·liques per la col·locació de les teules planes o mixtes es fixaran a la distància adequada, que
asseguri la punta perfecta, o si escau, l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes
amb morter, la dimensió i modulació de l’ona o greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canalcobertores de les teules que hagin de utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix sistema se
seguiran les instruccions del fabricant. Les plaques prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin per al
tancament de la cambra d’aire, aniran fixades mecànicament a les corretges amb cargols autorroscants i encavalcades
entre si, de tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions d’origen tèrmic.
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Podran
utilitzar-se mantes o panells semirrígids col·locats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de
teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En el cas d’emprar llates d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el
d’aquests. Quan s’utilitzin panells rígids o panells semirrígids per a l’aïllament tèrmic, es col·locaran entre llates
d’empostissar de fusta o metàl·lics i adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos. Si els panells rígids són de
superfície acanalada estaran disposats amb els canals paral·lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al suport
resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. En el cas d’emprar llates d’empostissar, es col·locaran en el
sentit del pendent posant-hi així el material aïllant, conformaran la capa d’aeració. L’altura de les llates d’empostissar
estarà condicionada pels gruixos de l’aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà
en funció de l’amplada dels panells, sempre que no excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la
mida apropiada pel seu màxim aprofitament. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà
comunicada amb l’exterior.
Capa de impermeabilització. Ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les diferents
capes de la impermeabilització han de col·locar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de
quedar en el sentit del corrent d’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. Excepcionalment
podrà utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes
especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el pendent de la coberta sigui major que 15%, han
de utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats. Quan el pendent de
la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar el
impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments estructurals, han de
utilitzar-se sistemes no adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui protecció, han de utilitzarse sistemes adherits o fixats mecànicament. Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar-se làmines d’alta
flexibilitat. Impermeabilització amb un sistema de plaques. L’encavalcament de les plaques ha d’establir-se d’acord amb
el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com
zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir
l’ estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les mateixes, així com de la
zona geogràfica de l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització d’una làmina com impermeabilitzant, anirà
simplement encavalcada, tibada, clavada i protegida pel tauler d’aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la utilització de
làmina asfàltica com impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió
asfàltica, havent de quedar fermament adherida amb bufador i fixada mecànicament amb els llistons o llates
d’empostissar.
Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i brutícia. Ha de situarse en el costat exterior de l’aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra
d’aire serà de 30 mm. La cambra d’aire quedarà comunicada amb l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En
coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La cambra d’aire es podrà aconseguir amb les llates d’empostissar
únicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenòlic o una xapa ondulada. En coberta de teula sobre forjat
horitzontal. La cambra ha de permetre la difusió del vapor d’aigua a través d’obertures a l’exterior col·locades de
manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte les sortides d’aire se situaran per sobre de les entrades
a la distància màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades;
preferentment amb obertures contigües. Les obertures aniran protegides per evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors.
Quan es tracti de limitar l’efecte de les condensacions davant condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant
que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula aportarà l’aïllant tèrmic necessari.
Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del
pendent de la coberta, l’altura màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la
ubicació de l’edifici. L’encavalcament de les peces ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix
de suport i d’altres factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud
topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la col·locació de la teula sense cap adherència quan l’estabilitat de la
teulada es fiï exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes, rebudes amb morter. La rebuda ha
de realitzar-se de forma contínua per evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o accés a
instal·lacions. En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners i vores laterals d’aiguavés
i altres punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la
totalitat de les teules. Quan les condicions ho permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera.
Teules corbes rebudes amb morter sobre suport de ram de paleta. Les peces canals es col·locaran totes amb capa de
morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés i altres punts
singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separació lliure de passada d’aigua comprès
entre 30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent no ha d’excedir
el 49%. Ha d’existir la correspondència morfològica necessària i les teules han de quedar perfectament encaixades
sobre les plaques. Han de rebre totes els teules de ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i
altres punts singulars. Teules corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els seus diferents formats.
L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus diferents formats resulta imprescindible per a l’estabilitat de la
teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades mitjançant llates d’empostissar metàl·lics, aquests seran perfils
omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, col·locades paral·lelament al ràfec. Les fixacions de les
teules a les llates d’empostissar metàl·lics es faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran de la mateixa manera
que en el cas de llates d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del fabricant del sistema.
Teules planes i mixtes fixades mitjançant llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates d’empostissar i

llistons de fusta seran de l’escairada que es determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència
necessària tant per assegurar l’estabilitat com per evitar el guerxament. Podran ser de fusta de pi, amb les tensions
estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i insectes. Els trams de llates d’empostissar o
llistons es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de la junta. Les llates
d’empostissat s’interrompran en les juntes de dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas d’existir una capa de
regularització de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, tindrà un gruix ≥ 30 mm. Els
claus penetraran 25 mm en llates d’empostissar de 50 mm com a mínim. Els claus i cargols per a la fixació seran
preferentment de coure o d’acer inoxidable, i els enganxis i claudàtors d’acer inoxidable o acer zincat. S’evitara la
utilització d’acer sense tractament anticorrosiu.
Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció
prefabricats o realitzats in situ. S’han de disposar amb pendent de l’1%, com a mínim, cap al desguàs. Les peces de la
teulada que aboquen sobre el canaló han de sobresortir 5 cm, com a mínim, sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist,
s’ha de disposar la vora més propera a la façana de tal manera que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser
vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a l’exterior, afavorint el
vessament cap a fora, de manera que un embassament ocasional no vessi a l’interior. Per la construcció de canalons
de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores a les que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la
seva forma i seran de platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran a una distància màxima de 50 cm i com a mínim a 15
mm de la línia de teules del ràfec. Quan s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document
d’idoneïtat tècnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan el canaló estigui situat al costat d’un parament
vertical els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han de disposar-se de tal manera que cobreixin
una banda de 10 cm d’amplada com a mínim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermèdia del aiguavés, els
elements han de cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m de canaló. Canaletes
de recollida. El ¢ dels albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110
mm, com a mínim. Els pendents mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau de
impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3.
Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de protecció
prefabricats o realitzats in situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical
de 25 cm d’altura per sobre de la teulada. Quan la trobada es produeixi en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de
disposar un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral de l’aiguavés, els elements de protecció han de
col·locar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a mínim, des de la trobada. Ràfec. Les
peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el ràfec.
En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposarse elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim
sobre l’aiguafons. La separació entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim.
Careners. Han de disposar-se peces especials, que han de solapar 5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada
d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última filada horitzontal superior i les de la cumbrera han de fixar-se.
Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direcció o en una trobada de
careners aquesta trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han d’impermeabilitzar-se les zones del
aiguavés que estiguin en contacte amb el cèrcol del lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats
in situ. En la part inferior del lluernari, els elements de protecció han de col·locar-se per sota de les peces de la teulada
i perllongar-se 10 cm, com a mínim, des de la trobada i en la superior per damunt i perllongar-se 10 cm, com a mínim.
Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més de 25 m, o quan entre les juntes de l’edifici la distància sigui
major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar juntes de coberta, en funció de la teulada i de les condicions
climàtiques del lloc.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: Formació de aiguavés,
Taulers, Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i Aiguafons.
Amidament i abonament
m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció horitzontal.
Incloent els solapaments, part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Així com
col·locació, segellat, protecció durant les obres i neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons.
Verificació
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta
durant 48 hores. Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es destaparan els desguassos permetent
l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests.
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS
1 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació
de la calor, fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids,
flexibles, granulars, pulverulents o pastosos.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la
demanda energètica. DB HR, Protecció enfront del soroll.
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.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002.
Llei del soroll. Ley 37/2003.
Contaminació acústica. RD 1513/2005.
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84
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 Rígids, semirígids i flexibles
Components
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises
aïllants, aïllants semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada
amb material industrial, poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió,
adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes
adhesives)
Característiques tècniques mínimes
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran
convenientment. L'aïllament tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua
subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants
desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es puguin desmuntar aquelles.
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït,
expandit amb ranures en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana
de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense
adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre
cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb
oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que uneixen la paret passant amb
l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic.
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca
a
l'interior.
Control i acceptació
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per
Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i
característiques mínimes exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat
d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i
procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals
duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent.
Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o
fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i
sense defectes. El suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar
amb vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material
col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha
de protegir d'una exposició solar molt llarga.
Fases d’execució
Preparació de l'element (retalls, etc...)
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques
que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques
col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el
desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de
l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel
decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció
elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha
de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.
Col·locació de l'element
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries
estranyes (pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera
que les ranures per a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa

ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part
superior.
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir
grumolls ni parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les
plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar
d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa
d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per l'adhesiu. En els punts
singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana,
sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm.
Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm.
Control i acceptació
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o
protecció de l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se
la correcta col·locació de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i
suports, segons les especificacions de la D.T. o de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi
hagués.
Amidament i abonament
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin
necessàries.
ml de camises aïllants.
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS
SUBSISTEMA EVACUACIÓ
1 LÍQUIDS
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix
C. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de
PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE
EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma
UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX.

UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965.
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.
Peces d'acer galvanitzat:
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden
FOM/1382/2002.

UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados
a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos
de ensayo.
Canal exterior d'acer galvanitzat:
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión
en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.
Sobre llit d'assentament de formigó:
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.

UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN
1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto
2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 14511:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.
1.1 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials

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

Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar
els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les
connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa,
zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la
humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el
mateix diàmetre que el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del
remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a
mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el
corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE.
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu
pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per
escalfament o deformació de la canal. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi
assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. Les
unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància entre suports <=70 cm,
entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint
l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar
col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de
metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les
unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc.
Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa:
5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta
de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland
frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure
sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç,
les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució:
pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques.
Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de
les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir l'element dels
vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució:
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense
escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m,
± 10 mm/total.
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han
d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons
no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell
que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades
alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície
interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de
pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de
quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de
l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat
de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per
col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar
pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista.
Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els
procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar
sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb
morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport
amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu
o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la
bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla
homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és
absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la
D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la
col·locació del bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al
pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm
respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del
bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha
de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin
provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El
procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material.
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base.
Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes
de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes
del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha
de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa.

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

SUBSISTEMA SEGURETAT
1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la
transmissió d’alarma als ocupants de l’edifici.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc
d'impacte o enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció
enfront del soroll.
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93.
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de
productes. RD 1942/1993.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios.
Señalización de seguridad. Vías de evacuación.

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre
locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
Components
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual.
Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana,
columna ascendent d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament.
Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment
d’aigua, xarxa de canonades i Boca d’Incendi Equipada.
Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a
l’edifici. Està formada per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent.
Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està
formada per: presa d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i
vàlvules.
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.

Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació de
protecció i extinció d’incendis.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en
les normes UNE corresponent a cada component.
Control i acceptació
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò
subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials.
Execució
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la
reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i
cal que sigui visible i accessible. Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies
d'instal·lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament,
pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari ha de quedar fixat sòlidament, pla,
aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma
estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's.
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la
D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la
columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de
l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm.
Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària
del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les
frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids
han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides
de planta. Els ràcord seran de 45mm amb tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser
la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han
de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes
les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al
tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha
d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements
estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del
calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per
sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les
horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i
els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els
dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre
suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre.
Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels
accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els
extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada
per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la
vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la
vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió
siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar
anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està
muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La
porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les
tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de
ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova,
han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents
al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha
d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements
estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del
calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per
sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les
horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i
els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els
dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre
suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre.
Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels
accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els
extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi tipus
BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions
següents: fixació de l'armari a la paret, connexió a la xarxa d'alimentació, col·locació de la tapa de l'armari amb la
inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per
la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La vàlvula s'ha de connectar directament a
la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els enllaços per a la

connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat
sòlidament. Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm,
horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada,
en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de
quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa
d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació:
posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que
ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions es
faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, termovelocimètrics, detectors de
CO. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de fixar
sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors
autònoms de CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de
protegir; han d'anar connectats a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i
tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir;
han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que els correspon, d'una central de detecció, a 24
V. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ
que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de
comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran
amb els estris adequats. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa elèctrica: veure capítol corresponent a electricitat.
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un
estudi o projecte específic.
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat
sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida
d'obra. La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la
xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a
la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats
tots els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta
superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució:
nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. No s'han de
produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han
d'utilitzar els forats existents.
Control i acceptació
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i ruixadors, així com la
seva ubicació i muntatge. Instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova
hidràulica de mànegues i ruixadors, i prova de funcionament dels detectors i de la central.
Verificacions
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència
mecànica abans de la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis.
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors:
característiques i muntatge.
Amidament i abonament
ut els elements.
ml els tubs.
2 PROTECCIÓ AL LLAMP
Sistema extern de protecció al llamp amb la finalitat de captar el corrent de descàrrega atmosfèrica i conduir-la fins a la
posta a terra.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006.CTE DB SU 8, Seguretat enfront al risc causat per l'acció del llamp. DB-HR,
Protecció enfront del soroll.
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT), Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.
UNE. UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo. Parte 1: Principios generales.
Components
Captadors: Capten el corrent extern. Poden ser puntes Franklin, malles conductores o parallamps amb puntes actives.
Derivadors o conductes de baixada: Condueixen el corrent de descàrrega atmosfèrica des dels captadors fins a la
xarxa de connexió a terra.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació.
Control i acceptació
Captadors i derivadors: Dimensions i material.
Execució
Captadors: Franklin. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies
d'instal·lació: posició: ± 50 mm, aplomat: ± 20 mm. Muntat superficialment a paret, els dos suports s'han d'encastar
sòlidament a la paret i han de quedar ben aplomats perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical. Distància entre cada
dos suports: >= 700 mm. Muntat sobre sòcol, el sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat
perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió a terra ha de sortir a través de la base, encastat en

el paviment. El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la peça d'adaptació i amb el cable
de connexió a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per l'interior del pal.
Derivadors o conductes de baixada: Via d’espurnes. Ha de quedar connectada a la instal·lació de protecció contra els
llamps. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el
muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o
expressament aprovats per aquest. No s'han de transmetre esforços a les connexions elèctriques. El muntatge s'ha de
fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la
seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al
projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a
la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara: embalatges, retalls de tubs, etc.
Amidament i abonament
ut els captadors.
ml els derivadors o conductes de baixada.
3 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció i la transmissió d’alarma contra intrusió als edificis.
Normes d’aplicació
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
Components
Detectors d’infraroigs: Són aparells que detecten la presència de persones dins de l’edifici.
Contactes: Es col·loquen a les portes i poden ser magnètics o de vibració.
Central de seguretat: Rep la informació dels detectors i els contactes.
Sirenes: Porta un senyal lluminós i es col·loca a l’exterior de l’edifici.
Marcadors telefònics: Poden anar amb alimentació o sense, i poden ser programables.
Conductors: Seran blindats i apantallats col·locats amb tub.
Senyalització amb rètols: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en
les normes UNE corresponents a cada component.
Control i acceptació
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò
subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. La posició dels
elements ha de ser la indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F.
Execució
En general la base de tots els elements ha de quedar fixada sòlidament mitjançant tacs i visos. Ha d'estar fixada i en
posició vertical i quedarà amb els costats aplomats i anivellats.
Detectors: Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de
protegir. Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una
central de detecció, a 24 V. La tolerància d'instal·lació serà de ± 30 mm. L'execució de la unitat d'obra inclou les
operacions següents: fixació de l'aparell a la superfície, connexió a la xarxa elèctrica de detecció i prova de servei.
Contactes: Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una
central de detecció, a 24V. El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida. L'interruptor
i l'imant estaran col·locats enfrontats a una distància d'1 a 12 mm, un sobre la part fixa i l'altre sobre la part mòbil. Si
són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els forats oportuns practicats al parament.
Central de seguretat: Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària
des del paviment: 1200 mm. Les toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3mm.
Sirenes: Han de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Marcadors telefònics: S'ha de muntar en un lloc de fàcil accés per a l'usuari. Estarà connectat perfectament a la línia
telefònica.
Conductors: La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment. El conductor ha
de penetrar dins de les caixes de derivació i les de mecanismes. No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de
derivació, ni entre aquestes i les de mecanismes. Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o
regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019). Penetració del conductor dins de les caixes >= 10 cm. Toleràncies
d'instal·lació: Penetració del conductor dins de les caixes: ± 10 mm.
Senyalització amb rètols: Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior de
la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i
correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm.
Control i acceptació
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació.
Conductors: Material, diàmetre i subjecció.
Verificacions
Secció dels conductors elèctrics i diàmetre dels tubs de protecció.
Amidament i abonament
ut els elements.
ml els conductors.
SUBSISTEMA CONNEXIONS
1 ELECTRICITAT

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR,
Protecció enfront del soroll.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció
7/2003.
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques.
DOGC 30/11/1988.
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación. RD 3275/82.
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84.
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984.
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD
7/1988.
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.

1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva
funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota
i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la
connexió són: la potència necessària de l’edifici, la continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora.
Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. Tota la
instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de
manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la
instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos.
Components
Els components de la connexió a xarxa seran els següents:
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció.
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici
de la propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris.
Característiques tècniques mínimes.
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis.
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Caixa general de protecció: material i dimensions.
Execució
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de
bona construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es
realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de
l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls
molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions
pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys.
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa
vigent.
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades
al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El
terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua.
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la
demanda la instal·lació constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure
i permanent accés. Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada.
Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si
la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o
dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox.

55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la
caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%.
Control i acceptació
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de
tubs i caixes, segellat i ancoratges.
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la
instal·lació encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de
circuits exteriors a quadres.
Verificacions
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.
ut de la caixa general de protecció.
1.2 Instal·lació comunitària i interior
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió
a l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior.
Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es
subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la
instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos.
Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora,
normes particulars, instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de
l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc.
Components
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de
coure o alumini.
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una
instal·lació d’usuari.
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots
els abonats d’un mateix edifici.
Està compost per aquests elements:
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris.
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les
d’intensitats produïdes per tallacircuits.
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per
hora.
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general
d’alimentació.
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de
protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els
dispositius necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits.
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor
diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors.
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials.
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector.
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors.
Poden ser amb muntatge encastat o superficial.
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran
encastats o muntats superficialment.
Característiques tècniques mínimes.
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables
unipolars aïllats.
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de
ventilació i il·luminació suficient.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del
tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació.
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit.
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV.
Control i acceptació
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR.
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT.
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte,
documentació del fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant
l’execució de les obres.
Execució

Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries
per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el
seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats
per l’interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és
excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa
fils guies impregnades amb substàncies que permetin el lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de
la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si són de coure o de 16
mm2 si són d’alumini.
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni
instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres
serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es
centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap
enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior connectada a la xarxa de
sanejament.
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una
alçada de col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador
més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials)
i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases
s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts
que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades
als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de
quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de
mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a
la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%.
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es
col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els
conductors han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar
en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a
l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal
fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En
aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de
ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin
la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la
tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a
prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor
magnetotèrmic per a cada circuit.
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes
d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són
roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets
llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir
empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar
fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha
de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als
paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de
fer amb peces d'unió fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos
recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els
finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram
i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat:
<= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total.
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta
única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables
unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de
material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K
(AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs.
Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i
derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple
recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos
de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys
mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes
de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre
aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables
unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el
diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del

conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre
fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm.
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha
de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra.
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%.
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la
direcció facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han
d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix
pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan
es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les
especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies
d'instal·lació: aplomat: ± 2%
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i
mecanismes. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació
d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i
anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres generals: Aspecte exterior,
interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, diferencials,
relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
Connexionat de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de
l’enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.
Verificacions
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació.
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre,
caixes de derivació, mecanismes.
1.3 Posta a terra
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar
els corrents de defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es
connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció,
d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.
Components
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar
amb protecció catòdica o de fosa de ferro.
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió.
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny.
Arquetes de connexió.
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible.
Placa o piqueta de connexió a terra.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del
producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.)
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la
xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el
mateix pla que el parament. La posició i quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la
documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha
de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de
terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les instal·lacions que
ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que
estiguin connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg.
Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar:
fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon
contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt
punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que
s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir incorporat un
tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de
terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El

cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir
deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors,
interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub
rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat superficialment:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i
safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons
de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10
vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
Amidament i abonament
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra.
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra
2 TELECOMUNICACIONS
Normes d’aplicació
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació.
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999.
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de
telecomunicacions per cable. D. 116/2000.
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de
satèl·lit. D. 117/2000.
Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002.
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones. RD 401/2003.
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99.
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones. RD 401/2003, Orden CTE/1296/2003.
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular
21/07/2000.Nota relativa al visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974.
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004.
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06.
Antenas parabólicas. RD 1201/1986.
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als
edificis. D. 172/99.
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
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 Antenes
És la instal·lació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de televisió procedents
d’emissions terrestres o de satèl·lit.
Components
Pals: Elements suport de les antenes.
Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèl·lit.
Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment o encastats.
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors.
Poden ser amb muntatge encastat o superficial.
Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors reunits amb o sense recobriment protector.
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment.
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements que composen la
instal·lació.
Execució
Condicions prèvies

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries
per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el
seu transport.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. Cal tenir en compte la compatibilitat
electromagnètica de la instal·lació, seguint les especificacions equipotencials i apantallament, entre sistemes en
l’interior dels recintes de telecomunicacions.
Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i ancoratges que siguin
necessaris. El pal ha de ser vertical i connectat a la xarxa de terres de l’edifici amb cable de 6mm. L’alçària màx. del pal
serà de 6 metres.
Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel pes del
pal, el de les antenes i l'acció del vent sigui <= 160 m kg.
Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. Cal col·locar una antena per a cada
canal captat i transmès a l’equip d’amplificació. Hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: situats a menys
de 20 m d'alçària: 130 km/h ; situats a més de 20 m d'alçària: 150 km/h.
Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels agents atmosfèrics. Es col·locarà un punt de llum
incandescent de 60 W amb corrent monofàsic per a treballs de manteniment. El conjunt metàl·lic de l'equip i el
blindatge dels cables de sortida a la distribució han de connectar-se a terra. Distància dels conductors d'enllaç al peu
del pal: <= 8 m. Alçària part inferior de l'equip a la part accessible per manteniment: <= 2 m. Distància del llum a la part
superior de l'equip: <= 0,2 m. Secció conductors a terra: >= 2 mm2
Caixes de derivació: S'han d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de
manteniment sense necessitat d'entrar a l'habitatge o local i protegides dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.).A
cada habitatge o local ha d'entrar una derivació provinent d'aquesta caixa. Les derivacions que no s'utilitzin s'han de
tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. Distància caixa al sostre (d): 19 cm <= d <= 21 cm
Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a
canvis de secció s'han d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes
adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les
caixes de connexió dels habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es
pot admetre cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena. Les connexions del cable coaxial amb els diferents
elements s'han de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada.
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment.
La posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament.
Distància presa al paviment (d): 19 cm <= d <= 21 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments.
Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de
materials, etc.
Verificacions
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en contacte metàl·lic directe amb
el pal.
L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència de punt de llum i base d’endoll per l’alimentador. Les
connexions aniran protegides sota tub. Les connexions es faran amb cable coaxial.
Amidament i abonament
ml conductors coaxials.
ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, pressa de senyal.
2.2 Telecomunicació per cable
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telecomunicacions per
cable, des de la xarxa d’alimentació dels diferents operadors del servei fins a la presa dels usuaris.
Components
Xarxa d’alimentació:
Per cable:
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació.
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI)
Per mitjans radioelèctrics:
Elements de captació de coberta.
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS)
Equips de recepció i processat de la senyal.
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI.
Xarxa de distribució:
Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al registre d’usuari.
Elements de connexió:
Punt de distribució final: Interconnexió
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal·lació dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta i vídeo sota
demanda.
La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el cablejat
de la xarxa de distribució.
Control i acceptació

Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de
la instal·lació. Sobretot els que fan referència a l’annex III i en el punt 6 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per
pericons, tubs, canals, accessoris, armaris d’enllaç i punt final de la xarxa i presa.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen
a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Els recintes
d’instal·lacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i desguassos es garantirà la seva protecció enfront de la
humitat. Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 7 de l’annex IV
del Reial Decret 279/1999.
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el número de
PAU. Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades l’entrada de conductes. La tapa serà de
formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia.
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en
canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin
els senyals a tots els usuaris.
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions
mínimes de 40x40x40cm.
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de l’usuari. Poden
ser de plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro
d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el
cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de
tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments.
Verificacions
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes
de morter i guix.
Amidament i abonament
ut pericó, elements de captació..
ml canalitzacions, cables punts de connexió.
2.3 Telefonia
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic, des
de l’escomesa de la companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i
serveis integrats (RDSI).
Components
Xarxa d’alimentació:
Per cable:
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació.
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI)
Per mitjans radioelèctrics:
Elements de captació de coberta
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS)
Equips de recepció i processat de la senyal.
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI.
Xarxa de distribució:
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al
registre secundari. Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior.
Xarxa de dispersió:
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o
punt de distribució fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia
bàsica + línies RDSI).
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior.
Xarxa interior d’usuari:
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa.
Poden ser 1 o 2 parells. Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior.
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal.
Regletes de connexió.
Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa.
Control i acceptació
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els components de la
instal·lació. Les característiques i limitacions es complementen amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits
tècnics relatius a les ICT per la connexió d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI).
Execució
Condicions prèvies

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen
a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la
compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 8 de l’annex II del Reial Decret
279/1999.
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el número de
PAU. Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de
formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia.
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en
canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin
els senyals a tots els usuaris.
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions
mínimes de 40x40x40cm.
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de usuari. Poden ser de
plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer
galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas
d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI.
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats
superficialment. La posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada
amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres serveis: 5 cm.
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de
tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments.
Verificacions
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes
de morter i guix.
Amidament i abonament
ut pericó i pressa.
ml canalitzacions, cables punts de connexió.
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AMIDAMENTS

AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

1.-

REFORMA COBERTA PAVELLÓ POLIESPORTIU

001

M

TANCA OBRA HOMOLOGADA SEGONS NORMATIVA VIGENT

SUBMINISTRE DE TANCA D'OBRA HOM,LOGADA METÀl·LICA, DE
MINIM 2 METRES D'ALÇADA REISTENT, INSTALADA SEGONS NORMATIVA VIGENT.
20,00
002

M2 DESMUNTATGE PARCIAL DE COBERTA EXISTENT

DESMUNTAGE DE XAPA D'ACER GALVANITZADA I PRELACADA DE
COLOR VERD NAVARRA, DE FORMA ADEQUADA SEGONS NORMATIVA VIGENT I DEIXAR EL MATERIAL EN ESPAI D'OBRA PREVIST PER
A QUEST FI.
COBERTA PRINCIPAL
COBERTA NORD

1.305
200

1.305,00
200,00
1.505,00

003

U

REVISIO D'ESTRUCTURA METÀL·LICA COBERTA I AÏLLAMENT

REVISIO ESTRUCTURA COBERTA SEGONS INDICACIONS DEL PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA PER PERSONAL ESPECIALITZAT,
ES REVISDARÀ QUE LA FIXACIÓ DEL PERFILS METÀL·LICS (OMEGUES ETC.) ESTIGUIN ANCORATS A ESTRUCTURA DE FUSTA DE
FORMA SOLIDARIA I RESISTENT, I QUE ELS DIFERENTS ELEMENTS
METÀL·LICS ESTIGUIN ANCORATS I FIXATS DE FORMA SOLIDARIA
RESISTENT SENSE QUE HI HAGI MOVIMENTS ENTRE ELLS NI AMB
L'ESTRUCTURA DE FUSTA, DE MANERA QUE LES FORCES CÍCLIQUES
I REPETITIVES DEL VENT QUE ES VAN PRODUÍNT AL LLARG DELS
ANYS NO PUGUIN POSAR ENPERILL L'ESTABILITAT I LA RESISTÈNCIA DE LA COBERTA.
1,00
004

U

REVISIO I RETIRADA AÏLLAMENT TÈRMIC

REVISIÓ PER PERSONAL ESPECIALITZAT SEGONS INDICACIONS DEL
PROJECTE I DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'ESTAT DE L'AILLAMENT, UN COP DESMUNTADA LA XAPA GRCADA DE SUPERIOR DE
LA COBERTA.
1,00
005

M2 SUBSTITUCIÓ D'AÏLLAMENT EN MALES CONDICIONS PER BARRERA DE VAPOR I
LLANA MINERAL

RETIRADA D'AIÏLLAMENT EN MALES CONDICIONS I DEIXAT A PEU
D'OBRA EN LLOC ADIENT PER AL SEU ENMAGATZEMATGE. SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'UNA MEMBRANA DE BARRERA DE VAPOR I A SOBRE UN NOU AÏLLAMENT HOMOLOGAT AMB MARCATGE CE, DE LLANA MINERAL DE 80 MM DE GRUIX, AMB AMB LAMBDÀ = 0.04 W/MK. S'HA CONSIDERAT QUE SUBSTIRUIRÀ UN 40% DE
L'AÏLLAMENT DE LA COBERTA (602M2). DURANT L'OBRA ES JUSTIFICARÀ I S'AMIDARA LA MEMBRANA DE BARRERA DE VAPOR I L'AÏLLAMENT REALMENT SUBSTITUÏT I UNICAMENT CERTIFICARÀ LA
PART D'AÏLLAMENT REALMENT SUBSTITUIT.
COBERTA PRINCIPAL
COBERTA NORD

1
1

1.305,00
200,00

0,40
0,40

522,00
80,00
602,00
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1

AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

006

M2 SUBMINISTRE I MUNTATGE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT I PRELACAT,
GARANTIA MÍNIM 10 ANYS

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT I PRELACAT DE GRUIX G=0,6 MM, DE COLOR VERD NAVARRA (IGUAL A
L'EXISTENT). FIXADA AMB CARGOLS AMB PROTECCIÓ CONTRA L'OXID DE CAP HEXAGONAL, RESISTENTS I ESPECIALS PER AQUEST ÚS
I QUE GARANTEIXIN UNA UNIO RESISTENT I SOLIDARIA ENTRE LES
XAPES I PERFILS, INCLÒS ARANDELA METÀL·LICA I DE EPDM O SIMILAR A D'APROXIMADAMENT Ø 25 MM RESISTENTS I ESPECIALS
PER AQUEST ÚS. AQUESTA PARTIDA INCLOU LA REPARCIÓ, SUBSTITUCIÓ DE PERFILS GALVANITZATS EN MALES CONDICIONS I LA FIXACIÓ I EL REFORÇ DELS DIFERENTS PERFILS XAPES I RESTA D'ELEMENTS DE LA COBERTA AMB L'ESTRUCTURA DE FUSTA I ENTRE
ELLS, DE MANERA QUE QUEDIN UNITS DE FORMA SOLIDARIA I RESISTENT. ES GARANTIRÀ DURANT UN MÍNIM DE DEU ANYS LA RESISTÈNCIA DE LA COBERTA COMPOSADA PER EL PANELL SANDWITG I LA SEVA FIXACIÓ A L'ESTRUCTURA DE FUSTA, TAMBÉ ES GARANTIRÀ DURANT UN MÍNIM DE 10 ANYS L'ESTANQUEITAT A L'AIGUA DE LA COBERTA. AQUESTA PARTIDA INCLOU LA REUTILITZACIÓ O INCORPORACIÓ DE NOUS REMATS PERIMETRALS, CARENERS I TOTS ELS ELEMENTS DE REMAT I ACABAT DE LA COBERTA.
COBERTA PRINCIPAL
COBERTA NORD

1.305
200

1.305,00
200,00
1.505,00

007

U

CÀRREGA TRANSPORT, GESTIO DE RESIDUS I CANON D'ABOCADOR

CÀRREGA, TRANSPORT, GESTIÓ DE RESIDUS I CANON ABOCADOR
DELS RESIDUS GENERATS DURANT L'OBRA.
PLÀSTICS I ENVASOS
PAPER I CARTRÓ
AÏLLANT
METALLS PRINCIPALMENTXAPA ACER GRACADA
ALTRES INCLÒS ESPECIALS

0,03
0,03
0,50
7,50
0,03

0,03
0,03
0,50
7,50
0,03
8,09
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2

AMIDAMENTS
CODI

RESUM

2.-

SEGURETAT I SALUT

SS

U

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PARTIDA DE SEGURETA I SALUT PEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT DE
SEGURETAT I SALUT

PARTIDA DE SEGURETA I SALUT PEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT EN MATERIA DE SEGURETAT I SALUT

1,00
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3

QUADRE PREUS DESCOMPOSATS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CODI
001

OFI
PEO
TANCA
%ci

QUANTITAT UT

RESUM
M

0,130 H
0,130 H
1,000
0,086

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

TANCA OBRA HOMOLOGADA SEGONS NORMATIVA VIGENT

SUBMINISTRE DE TANCA D'OBRA HOM,LOGADA METÀl·LICA, DE MINIM 2 METRES D'ALÇADA REISTENT, INSTALADA SEGONS NORMATIVA VIGENT.

OFICIAL ESPECIALISTA
PEO ESPECIALISTA
TANCA D´OBRA
Costos indirectes + auxiliars 8%

20,50
18,75
3,50
8,00

2,67
2,44
3,50
0,69

COST UNITARI TOTAL.......................................

9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU EUROS amb TRENTA CÉNTIMOS
002

OFI
PEO
CAGR
%ci

M2

0,017 H
0,017 H
0,003 H
0,008

DESMUNTATGE PARCIAL DE COBERTA EXISTENT

DESMUNTAGE DE XAPA D'ACER GALVANITZADA I PRELACADA DE
COLOR VERD NAVARRA, DE FORMA ADEQUADA SEGONS NORMATIVA VIGENT I DEIXAR EL MATERIAL EN ESPAI D'OBRA PREVIST PER
A QUEST FI.

OFICIAL ESPECIALISTA
PEO ESPECIALISTA
CAMIO GRUA MAN 30M
Costos indirectes + auxiliars 8%

20,50
18,75
56,00
8,00

0,35
0,32
0,17
0,06

COST UNITARI TOTAL.......................................

0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO EUROS amb NORANTA CÉNTIMOS
003

U

OFI
%ci

28,000 H
5,740

REVISIO D'ESTRUCTURA METÀL·LICA COBERTA I AÏLLAMENT

REVISIO ESTRUCTURA COBERTA SEGONS INDICACIONS DEL PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA PER PERSONAL ESPECIALITZAT,
ES REVISDARÀ QUE LA FIXACIÓ DEL PERFILS METÀL·LICS (OMEGUES
ETC.) ESTIGUIN ANCORATS A ESTRUCTURA DE FUSTA DE FORMA
SOLIDARIA I RESISTENT, I QUE ELS DIFERENTS ELEMENTS METÀL·LICS ESTIGUIN ANCORATS I FIXATS DE FORMA SOLIDARIA RESISTENT SENSE QUE HI HAGI MOVIMENTS ENTRE ELLS NI AMB L'ESTRUCTURA DE FUSTA, DE MANERA QUE LES FORCES CÍCLIQUES I REPETITIVES DEL VENT QUE ES VAN PRODUÍNT AL LLARG DELS ANYS
NO PUGUIN POSAR ENPERILL L'ESTABILITAT I LA RESISTÈNCIA DE
LA COBERTA.

OFICIAL ESPECIALISTA
Costos indirectes + auxiliars 8%

20,50
8,00

574,00
45,92

COST UNITARI TOTAL.......................................

619,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS DINOU EUROS amb
NORANTA-DOS CÉNTIMOS
004

U

OFI
%ci

7,000 H
1,435

REVISIO I RETIRADA AÏLLAMENT TÈRMIC

REVISIÓ PER PERSONAL ESPECIALITZAT SEGONS INDICACIONS DEL
PROJECTE I DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'ESTAT DE L'AILLAMENT, UN COP DESMUNTADA LA XAPA GRCADA DE SUPERIOR DE
LA COBERTA.

OFICIAL ESPECIALISTA
Costos indirectes + auxiliars 8%

20,50
8,00

143,50
11,48

COST UNITARI TOTAL.......................................

154,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb
NORANTA-VUIT CÉNTIMOS
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1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

005

M2

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

SUBSTITUCIÓ D'AÏLLAMENT EN MALES CONDICIONS PER BARRERA DE VAPOR I LLANA
MINERAL

RETIRADA D'AIÏLLAMENT EN MALES CONDICIONS I DEIXAT A PEU
D'OBRA EN LLOC ADIENT PER AL SEU ENMAGATZEMATGE. SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'UNA MEMBRANA DE BARRERA DE VAPOR
I A SOBRE UN NOU AÏLLAMENT HOMOLOGAT AMB MARCATGE CE,
DE LLANA MINERAL DE 80 MM DE GRUIX, AMB AMB LAMBDÀ =
0.04 W/MK. S'HA CONSIDERAT QUE SUBSTIRUIRÀ UN 40% DE L'AÏLLAMENT DE LA COBERTA (602M2). DURANT L'OBRA ES JUSTIFICARÀ I S'AMIDARA LA MEMBRANA DE BARRERA DE VAPOR I L'AÏLLAMENT REALMENT SUBSTITUÏT I UNICAMENT CERTIFICARÀ LA PART
D'AÏLLAMENT REALMENT SUBSTITUIT.

OFI
PEO
MVAP
LLAN
CAGR
%ci

0,022
0,022
1,000
1,000
0,001
0,047

H
H
M2
M2
H

OFICIAL ESPECIALISTA
PEO ESPECIALISTA
MEMBRANA DE BARRERA DE VAPOR
LLANA MINERAL HOMOLOGADA, MARCATGE CE.
CAMIO GRUA MAN 30M
Costos indirectes + auxiliars 8%

20,50
18,75
1,03
2,75
56,00
8,00

0,45
0,41
1,03
2,75
0,06
0,38

COST UNITARI TOTAL.......................................

5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC EUROS amb VUIT CÉNTIMOS
006

M2

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT I PRELACAT, GARANTIA MÍNIM
10 ANYS

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT I PRELACAT DE GRUIX G=0,6 MM, DE COLOR VERD NAVARRA (IGUAL A L'EXISTENT). FIXADA AMB CARGOLS AMB PROTECCIÓ CONTRA L'OXID
DE CAP HEXAGONAL, RESISTENTS I ESPECIALS PER AQUEST ÚS I
QUE GARANTEIXIN UNA UNIO RESISTENT I SOLIDARIA ENTRE LES
XAPES I PERFILS, INCLÒS ARANDELA METÀL·LICA I DE EPDM O SIMILAR A D'APROXIMADAMENT Ø 25 MM RESISTENTS I ESPECIALS PER
AQUEST ÚS. AQUESTA PARTIDA INCLOU LA REPARCIÓ, SUBSTITUCIÓ DE PERFILS GALVANITZATS EN MALES CONDICIONS I LA FIXACIÓ I EL REFORÇ DELS DIFERENTS PERFILS XAPES I RESTA D'ELEMENTS DE LA COBERTA AMB L'ESTRUCTURA DE FUSTA I ENTRE
ELLS, DE MANERA QUE QUEDIN UNITS DE FORMA SOLIDARIA I RESISTENT. ES GARANTIRÀ DURANT UN MÍNIM DE DEU ANYS LA RESISTÈNCIA DE LA COBERTA COMPOSADA PER EL PANELL SANDWITG I LA SEVA FIXACIÓ A L'ESTRUCTURA DE FUSTA, TAMBÉ ES GARANTIRÀ DURANT UN MÍNIM DE 10 ANYS L'ESTANQUEITAT A L'AIGUA DE LA COBERTA. AQUESTA PARTIDA INCLOU LA REUTILITZACIÓ O INCORPORACIÓ DE NOUS REMATS PERIMETRALS, CARENERS
I TOTS ELS ELEMENTS DE REMAT I ACABAT DE LA COBERTA.

OFI
PEO
CAR
REPER
REM
CARENER
XAP

0,100
0,100
1,100
0,300
1,000
0,032
1,120

H
H
U
M

CAGR
%ci

0,006 H
0,190

M2

OFICIAL ESPECIALISTA
PEO ESPECIALISTA
CARGOLERIA ESPECIFICA+ ARANDEL·LES
PERFILERIA GALVANITZADA O SIMILAR A SUBSTITUÍR O DE REFORÇ
PART PROPORCIONAL DE REMATS PERIMETRALS I D´ACABAT.
PART PROPORCIONALPCARENER DE LA COBERTA (47.5M)
XAPA GRECADA D'ACER GALVANITZAT I PRELACAT G=0,6 MM DE
GRUIX , VERD NAVARRA
CAMIO GRUA MAN 30M
Costos indirectes + auxiliars 8%

20,50
18,75
0,17
0,55
2,50
22,00
10,00

2,05
1,88
0,19
0,17
2,50
0,70
11,20

56,00
8,00

0,34
1,52

COST UNITARI TOTAL.......................................

20,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÉNTIMOS
007

U

CA

0,500 H
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CÀRREGA TRANSPORT, GESTIO DE RESIDUS I CANON D'ABOCADOR

CÀRREGA, TRANSPORT, GESTIÓ DE RESIDUS I CANON ABOCADOR
DELS RESIDUS GENERATS DURANT L'OBRA.

CAMIO PER A TRANSPORT DE RESIDUS

55,00

27,50
2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CODI
CANON

QUANTITAT UT

RESUM
1,000 T

CANON GESTIO DE RESIDUS

PREU

SUBTOTAL

13,00

13,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

40,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA EUROS amb CINQUANTA
CÉNTIMOS
CA

H

CAMIO PER A TRANSPORT DE RESIDUS
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

55,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-CINC EUROS
CANON

T

CANON GESTIO DE RESIDUS
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE EUROS
CAR

U

CARGOLERIA ESPECIFICA+ ARANDEL·LES
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO EUROS amb DISSET CÉNTIMOS
CARENER

PART PROPORCIONALPCARENER DE LA COBERTA (47.5M)
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

22,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-DOS EUROS
REM

PART PROPORCIONAL DE REMATS PERIMETRALS I D´ACABAT.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS amb CINQUANTA
CÉNTIMOS
REPER

M

PERFILERIA GALVANITZADA O SIMILAR A SUBSTITUÍR O DE REFORÇ
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÉNTIMOS
SS

U

PARTIDA DE SEGURETA I SALUT PEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT DE
SEGURETAT I SALUT

PARTIDA DE SEGURETA I SALUT PEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT EN MATERIA DE SEGURETAT I SALUT

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS EUROS
TANCA

TANCA D´OBRA
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS amb CINQUANTA
CÉNTIMOS
XAP

M2

XAPA GRECADA D'ACER GALVANITZAT I PRELACAT G=0,6 MM DE GRUIX , VERD NAVARRA
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU EUROS
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QUADRE DE PREUS Nº 1

QUADRE DE PREUS 1
Nº

CODI

UT

RESUM

0001 001

M

SUBMINISTRE DE TANCA D'OBRA HOM,LOGADA METÀl·LICA, DE MINIM 2 METRES D'ALÇADA REISTENT, INSTALADA SEGONS NORMATIVA VIGENT.

0002 002

M2

PREU EN LLETRA

IMPORT
9,30

NOU EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

DESMUNTAGE DE XAPA D'ACER GALVANITZADA I PRELACADA DE COLOR VERD NAVARRA,
DE FORMA ADEQUADA SEGONS NORMATIVA
VIGENT I DEIXAR EL MATERIAL EN ESPAI D'OBRA PREVIST PER A QUEST FI.

0,90

ZERO EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
0003 003

U

REVISIO ESTRUCTURA COBERTA SEGONS INDICACIONS DEL PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA PER PERSONAL ESPECIALITZAT, ES REVISDARÀ QUE LA FIXACIÓ DEL PERFILS METÀL·LICS (OMEGUES ETC.) ESTIGUIN ANCORATS A ESTRUCTURA DE FUSTA DE FORMA SOLIDARIA I RESISTENT, I QUE ELS DIFERENTS ELEMENTS METÀL·LICS ESTIGUIN ANCORATS I FIXATS DE FORMA SOLIDARIA RESISTENT SENSE
QUE HI HAGI MOVIMENTS ENTRE ELLS NI AMB
L'ESTRUCTURA DE FUSTA, DE MANERA QUE
LES FORCES CÍCLIQUES I REPETITIVES DEL
VENT QUE ES VAN PRODUÍNT AL LLARG DELS
ANYS NO PUGUIN POSAR ENPERILL L'ESTABILITAT I LA RESISTÈNCIA DE LA COBERTA.

619,92

SIS-CENTS DINOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
0004 004

U

REVISIÓ PER PERSONAL ESPECIALITZAT SEGONS INDICACIONS DEL PROJECTE I DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'ESTAT DE L'AILLAMENT, UN COP DESMUNTADA LA XAPA GRCADA DE SUPERIOR DE LA COBERTA.

154,98

CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb
NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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1

QUADRE DE PREUS 1
Nº

CODI

0005 005

UT

RESUM

M2

RETIRADA D'AIÏLLAMENT EN MALES CONDICIONS I DEIXAT A PEU D'OBRA EN LLOC
ADIENT PER AL SEU ENMAGATZEMATGE. SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'UNA MEMBRANA
DE BARRERA DE VAPOR I A SOBRE UN NOU AÏLLAMENT HOMOLOGAT AMB MARCATGE CE,
DE LLANA MINERAL DE 80 MM DE GRUIX, AMB
AMB LAMBDÀ = 0.04 W/MK. S'HA CONSIDERAT QUE SUBSTIRUIRÀ UN 40% DE L'AÏLLAMENT DE LA COBERTA (602M2). DURANT L'OBRA ES JUSTIFICARÀ I S'AMIDARA LA MEMBRANA DE BARRERA DE VAPOR I L'AÏLLAMENT REALMENT SUBSTITUÏT I UNICAMENT CERTIFICARÀ LA PART D'AÏLLAMENT REALMENT SUBSTITUIT.

PREU EN LLETRA

IMPORT
5,08

CINC EUROS amb VUIT CÈNTIMS
0006 006

M2

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE XAPA D'ACER
GALVANITZAT I PRELACAT DE GRUIX G=0,6
MM, DE COLOR VERD NAVARRA (IGUAL A L'EXISTENT). FIXADA AMB CARGOLS AMB PROTECCIÓ CONTRA L'OXID DE CAP HEXAGONAL,
RESISTENTS I ESPECIALS PER AQUEST ÚS I QUE
GARANTEIXIN UNA UNIO RESISTENT I SOLIDARIA ENTRE LES XAPES I PERFILS, INCLÒS ARANDELA METÀL·LICA I DE EPDM O SIMILAR A D'APROXIMADAMENT Ø 25 MM RESISTENTS I ESPECIALS PER AQUEST ÚS. AQUESTA PARTIDA
INCLOU LA REPARCIÓ, SUBSTITUCIÓ DE PERFILS GALVANITZATS EN MALES CONDICIONS I
LA FIXACIÓ I EL REFORÇ DELS DIFERENTS PERFILS XAPES I RESTA D'ELEMENTS DE LA COBERTA AMB L'ESTRUCTURA DE FUSTA I ENTRE
ELLS, DE MANERA QUE QUEDIN UNITS DE
FORMA SOLIDARIA I RESISTENT. ES GARANTIRÀ DURANT UN MÍNIM DE DEU ANYS LA RESISTÈNCIA DE LA COBERTA COMPOSADA PER
EL PANELL SANDWITG I LA SEVA FIXACIÓ A
L'ESTRUCTURA DE FUSTA, TAMBÉ ES GARANTIRÀ DURANT UN MÍNIM DE 10 ANYS L'ESTANQUEITAT A L'AIGUA DE LA COBERTA. AQUESTA
PARTIDA INCLOU LA REUTILITZACIÓ O INCORPORACIÓ DE NOUS REMATS PERIMETRALS, CARENERS I TOTS ELS ELEMENTS DE REMAT I
ACABAT DE LA COBERTA.

20,55

VINT EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
0007 007

U

CÀRREGA, TRANSPORT, GESTIÓ DE RESIDUS I
CANON ABOCADOR DELS RESIDUS GENERATS
DURANT L'OBRA.

40,50

QUARANTA EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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2

QUADRE DE PREUS 1
Nº

CODI

0008 SS

UT

RESUM

U

PARTIDA DE SEGURETA I SALUT PEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT EN MATERIA
DE SEGURETAT I SALUT

PREU EN LLETRA

IMPORT
800,00

VUIT-CENTS EUROS
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QUADRE DE PREUS Nº2

QUADRE DE PREUS 2
Nº

CODI

0001 001

0002 002

0003 003

0004 004

28 juliol 2021

UT

RESUM

M

SUBMINISTRE DE TANCA D'OBRA HOM,LOGADA METÀl·LICA, DE MINIM 2 METRES D'ALÇADA REISTENT, INSTALADA SEGONS NORMATIVA VIGENT.

M2

U

U

IMPORT

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials........................................

5,11
4,19

TOTAL PARTIDA.................................................

9,30

Mà d'obra ..............................................................
Maquinària ............................................................
Resta d'obra i materials........................................

0,67
0,17
0,06

TOTAL PARTIDA.................................................

0,90

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials........................................

574,00
45,92

TOTAL PARTIDA.................................................

619,92

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials........................................

143,50
11,48

TOTAL PARTIDA.................................................

154,98

DESMUNTAGE DE XAPA D'ACER GALVANITZADA I PRELACADA DE COLOR VERD NAVARRA,
DE FORMA ADEQUADA SEGONS NORMATIVA
VIGENT I DEIXAR EL MATERIAL EN ESPAI D'OBRA PREVIST PER A QUEST FI.

REVISIO ESTRUCTURA COBERTA SEGONS INDICACIONS DEL PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA PER PERSONAL ESPECIALITZAT, ES REVISDARÀ QUE LA FIXACIÓ DEL PERFILS METÀL·LICS (OMEGUES ETC.) ESTIGUIN ANCORATS A ESTRUCTURA DE FUSTA DE FORMA SOLIDARIA I RESISTENT, I QUE ELS DIFERENTS ELEMENTS METÀL·LICS ESTIGUIN ANCORATS I FIXATS DE FORMA SOLIDARIA RESISTENT SENSE
QUE HI HAGI MOVIMENTS ENTRE ELLS NI AMB
L'ESTRUCTURA DE FUSTA, DE MANERA QUE
LES FORCES CÍCLIQUES I REPETITIVES DEL
VENT QUE ES VAN PRODUÍNT AL LLARG DELS
ANYS NO PUGUIN POSAR ENPERILL L'ESTABILITAT I LA RESISTÈNCIA DE LA COBERTA.

REVISIÓ PER PERSONAL ESPECIALITZAT SEGONS INDICACIONS DEL PROJECTE I DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'ESTAT DE L'AILLAMENT, UN COP DESMUNTADA LA XAPA GRCADA DE SUPERIOR DE LA COBERTA.

1

QUADRE DE PREUS 2
Nº

CODI

0005 005

0006 006

28 juliol 2021

UT

RESUM

M2

RETIRADA D'AIÏLLAMENT EN MALES CONDICIONS I DEIXAT A PEU D'OBRA EN LLOC
ADIENT PER AL SEU ENMAGATZEMATGE. SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'UNA MEMBRANA
DE BARRERA DE VAPOR I A SOBRE UN NOU AÏLLAMENT HOMOLOGAT AMB MARCATGE CE,
DE LLANA MINERAL DE 80 MM DE GRUIX, AMB
AMB LAMBDÀ = 0.04 W/MK. S'HA CONSIDERAT QUE SUBSTIRUIRÀ UN 40% DE L'AÏLLAMENT DE LA COBERTA (602M2). DURANT L'OBRA ES JUSTIFICARÀ I S'AMIDARA LA MEMBRANA DE BARRERA DE VAPOR I L'AÏLLAMENT REALMENT SUBSTITUÏT I UNICAMENT CERTIFICARÀ LA PART D'AÏLLAMENT REALMENT SUBSTITUIT.

M2

IMPORT

Mà d'obra ..............................................................
Maquinària ............................................................
Resta d'obra i materials........................................

0,86
0,06
4,16

TOTAL PARTIDA.................................................

5,08

Mà d'obra ..............................................................
Maquinària ............................................................
Resta d'obra i materials........................................

3,93
0,34
16,28

TOTAL PARTIDA.................................................

20,55

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE XAPA D'ACER
GALVANITZAT I PRELACAT DE GRUIX G=0,6
MM, DE COLOR VERD NAVARRA (IGUAL A L'EXISTENT). FIXADA AMB CARGOLS AMB PROTECCIÓ CONTRA L'OXID DE CAP HEXAGONAL,
RESISTENTS I ESPECIALS PER AQUEST ÚS I QUE
GARANTEIXIN UNA UNIO RESISTENT I SOLIDARIA ENTRE LES XAPES I PERFILS, INCLÒS ARANDELA METÀL·LICA I DE EPDM O SIMILAR A D'APROXIMADAMENT Ø 25 MM RESISTENTS I ESPECIALS PER AQUEST ÚS. AQUESTA PARTIDA
INCLOU LA REPARCIÓ, SUBSTITUCIÓ DE PERFILS GALVANITZATS EN MALES CONDICIONS I
LA FIXACIÓ I EL REFORÇ DELS DIFERENTS PERFILS XAPES I RESTA D'ELEMENTS DE LA COBERTA AMB L'ESTRUCTURA DE FUSTA I ENTRE
ELLS, DE MANERA QUE QUEDIN UNITS DE
FORMA SOLIDARIA I RESISTENT. ES GARANTIRÀ DURANT UN MÍNIM DE DEU ANYS LA RESISTÈNCIA DE LA COBERTA COMPOSADA PER
EL PANELL SANDWITG I LA SEVA FIXACIÓ A
L'ESTRUCTURA DE FUSTA, TAMBÉ ES GARANTIRÀ DURANT UN MÍNIM DE 10 ANYS L'ESTANQUEITAT A L'AIGUA DE LA COBERTA. AQUESTA
PARTIDA INCLOU LA REUTILITZACIÓ O INCORPORACIÓ DE NOUS REMATS PERIMETRALS, CARENERS I TOTS ELS ELEMENTS DE REMAT I
ACABAT DE LA COBERTA.

2

QUADRE DE PREUS 2
Nº

CODI

0007 007

0008 SS

28 juliol 2021

UT

RESUM

U

CÀRREGA, TRANSPORT, GESTIÓ DE RESIDUS I
CANON ABOCADOR DELS RESIDUS GENERATS
DURANT L'OBRA.

U

IMPORT

Resta d'obra i materials........................................

40,50

TOTAL PARTIDA.................................................

40,50

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................

800,00

TOTAL PARTIDA.................................................

800,00

PARTIDA DE SEGURETA I SALUT PEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT EN MATERIA
DE SEGURETAT I SALUT

3

PRESSUPOST I RESUM DE PRESSUPOST

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

1.-

REFORMA COBERTA PAVELLÓ POLIESPORTIU

001

M

PREU

IMPORT

9,30

186,00

1.505,00

0,90

1.354,50

1,00

619,92

619,92

1,00

154,98

154,98

5,08

3.058,16

TANCA OBRA HOMOLOGADA SEGONS NORMATIVA VIGENT

SUBMINISTRE DE TANCA D'OBRA HOM,LOGADA METÀl·LICA, DE
MINIM 2 METRES D'ALÇADA REISTENT, INSTALADA SEGONS NORMATIVA VIGENT.
20,00
002

M2 DESMUNTATGE PARCIAL DE COBERTA EXISTENT

DESMUNTAGE DE XAPA D'ACER GALVANITZADA I PRELACADA DE
COLOR VERD NAVARRA, DE FORMA ADEQUADA SEGONS NORMATIVA VIGENT I DEIXAR EL MATERIAL EN ESPAI D'OBRA PREVIST PER
A QUEST FI.
COBERTA PRINCIPAL
COBERTA NORD
003

U

1.305
200

1.305,00
200,00

REVISIO D'ESTRUCTURA METÀL·LICA COBERTA I AÏLLAMENT

REVISIO ESTRUCTURA COBERTA SEGONS INDICACIONS DEL PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA PER PERSONAL ESPECIALITZAT,
ES REVISDARÀ QUE LA FIXACIÓ DEL PERFILS METÀL·LICS (OMEGUES ETC.) ESTIGUIN ANCORATS A ESTRUCTURA DE FUSTA DE
FORMA SOLIDARIA I RESISTENT, I QUE ELS DIFERENTS ELEMENTS
METÀL·LICS ESTIGUIN ANCORATS I FIXATS DE FORMA SOLIDARIA
RESISTENT SENSE QUE HI HAGI MOVIMENTS ENTRE ELLS NI AMB
L'ESTRUCTURA DE FUSTA, DE MANERA QUE LES FORCES CÍCLIQUES
I REPETITIVES DEL VENT QUE ES VAN PRODUÍNT AL LLARG DELS
ANYS NO PUGUIN POSAR ENPERILL L'ESTABILITAT I LA RESISTÈNCIA DE LA COBERTA.

004

U

REVISIO I RETIRADA AÏLLAMENT TÈRMIC

REVISIÓ PER PERSONAL ESPECIALITZAT SEGONS INDICACIONS DEL
PROJECTE I DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'ESTAT DE L'AILLAMENT, UN COP DESMUNTADA LA XAPA GRCADA DE SUPERIOR DE
LA COBERTA.

005

M2 SUBSTITUCIÓ D'AÏLLAMENT EN MALES CONDICIONS PER BARRERA DE VAPOR I
LLANA MINERAL

RETIRADA D'AIÏLLAMENT EN MALES CONDICIONS I DEIXAT A PEU
D'OBRA EN LLOC ADIENT PER AL SEU ENMAGATZEMATGE. SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'UNA MEMBRANA DE BARRERA DE VAPOR I A SOBRE UN NOU AÏLLAMENT HOMOLOGAT AMB MARCATGE CE, DE LLANA MINERAL DE 80 MM DE GRUIX, AMB AMB LAMBDÀ = 0.04 W/MK. S'HA CONSIDERAT QUE SUBSTIRUIRÀ UN 40% DE
L'AÏLLAMENT DE LA COBERTA (602M2). DURANT L'OBRA ES JUSTIFICARÀ I S'AMIDARA LA MEMBRANA DE BARRERA DE VAPOR I L'AÏLLAMENT REALMENT SUBSTITUÏT I UNICAMENT CERTIFICARÀ LA
PART D'AÏLLAMENT REALMENT SUBSTITUIT.
COBERTA PRINCIPAL
COBERTA NORD

1
1

1.305,00
200,00

0,40
0,40

522,00
80,00
602,00
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1

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

006

M2 SUBMINISTRE I MUNTATGE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT I PRELACAT,
GARANTIA MÍNIM 10 ANYS

20,55

30.927,75

40,50

327,65

TOTAL 1.-.........................................................................................................................................

36.628,96

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT I PRELACAT DE GRUIX G=0,6 MM, DE COLOR VERD NAVARRA (IGUAL A
L'EXISTENT). FIXADA AMB CARGOLS AMB PROTECCIÓ CONTRA L'OXID DE CAP HEXAGONAL, RESISTENTS I ESPECIALS PER AQUEST ÚS
I QUE GARANTEIXIN UNA UNIO RESISTENT I SOLIDARIA ENTRE LES
XAPES I PERFILS, INCLÒS ARANDELA METÀL·LICA I DE EPDM O SIMILAR A D'APROXIMADAMENT Ø 25 MM RESISTENTS I ESPECIALS
PER AQUEST ÚS. AQUESTA PARTIDA INCLOU LA REPARCIÓ, SUBSTITUCIÓ DE PERFILS GALVANITZATS EN MALES CONDICIONS I LA FIXACIÓ I EL REFORÇ DELS DIFERENTS PERFILS XAPES I RESTA D'ELEMENTS DE LA COBERTA AMB L'ESTRUCTURA DE FUSTA I ENTRE
ELLS, DE MANERA QUE QUEDIN UNITS DE FORMA SOLIDARIA I RESISTENT. ES GARANTIRÀ DURANT UN MÍNIM DE DEU ANYS LA RESISTÈNCIA DE LA COBERTA COMPOSADA PER EL PANELL SANDWITG I LA SEVA FIXACIÓ A L'ESTRUCTURA DE FUSTA, TAMBÉ ES GARANTIRÀ DURANT UN MÍNIM DE 10 ANYS L'ESTANQUEITAT A L'AIGUA DE LA COBERTA. AQUESTA PARTIDA INCLOU LA REUTILITZACIÓ O INCORPORACIÓ DE NOUS REMATS PERIMETRALS, CARENERS I TOTS ELS ELEMENTS DE REMAT I ACABAT DE LA COBERTA.
COBERTA PRINCIPAL
COBERTA NORD

1.305
200

1.305,00
200,00
1.505,00

007

U

CÀRREGA TRANSPORT, GESTIO DE RESIDUS I CANON D'ABOCADOR

CÀRREGA, TRANSPORT, GESTIÓ DE RESIDUS I CANON ABOCADOR
DELS RESIDUS GENERATS DURANT L'OBRA.
PLÀSTICS I ENVASOS
PAPER I CARTRÓ
AÏLLANT
METALLS PRINCIPALMENTXAPA ACER GRACADA
ALTRES INCLÒS ESPECIALS

0,03
0,03
0,50
7,50
0,03

0,03
0,03
0,50
7,50
0,03
8,09
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2

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

2.-

SEGURETAT I SALUT

SS

U

800,00

800,00

TOTAL 2.-.........................................................................................................................................

800,00

PARTIDA DE SEGURETA I SALUT PEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT DE
SEGURETAT I SALUT

PARTIDA DE SEGURETA I SALUT PEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT EN MATERIA DE SEGURETAT I SALUT

1,00

TOTAL.............................................................................................................................................................

28 juliol 2021

37.428,96

3

RESUM DE PRESSUPOST
CAPÍTOL

RESUM

IMPORT

%

1.-

REFORMA COBERTA PAVELLÓ POLIESPORTIU......................................................................................................

36.628,96

97,86

2.-

SEGURETAT I SALUT....................................................................................................................................................

800,00

2,14

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL
13,00 % Despeses generals .....
4.865,76
6,00 % Benefici industrial ........
2.245,74

37.428,96

Suma.....................................................

7.111,50

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA
21% IVA ................................................

44.540,46
9.353,50

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

53.893,96

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES MIL VUIT-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb
NORANTA-SIS CÈNTIMS
Oliana, 28 de juliol de 2021.

ROBERT Firmado
digitalmente por
RIBALTA
RIBALTA ROBERT
SENTOLL
2021.07.28
SENTOLL Fecha:
11:24:32 +02'00'
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ
DADES DE L'OBRA
Tipus d'obra: Enderroc parcial de coberta, reparació i reconstrucció amb nous materials.
Emplaçament: C/ dels Capellans, nº5, 25790, Oliana
Superfície construïda:
Promotor: Ajuntament d’Oliana
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Robert Ribalta Sentoll
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Robert Ribalta Sentoll

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
Topografia:
Característiques del terreny: (resistència, cohesió)
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:
Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades)
Tipologia de vials: Aproximadament 10 metres

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"
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 de
manteniment posteriors.
Permet 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 i
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de
seguretat i de salut a les obres de construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, 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 sigui necessari, per la Direcció Facultativa.
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta
Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es
produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el
Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els
empresaris que tinguin la consideració de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà
aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de
riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció,
d'acord amb els següents principis generals:


Evitar riscos



Avaluar els riscos que no es puguin evitar



Combatre els riscos a l'origen



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



Tenir en compte l'evolució de la tècnica



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



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



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



Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix
l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:


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



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



La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars



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



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



La recollida dels materials perillosos utilitzats



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



L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball



La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms



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

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin
rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els
riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin
alternatives preventives més segures.
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors,
dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els
socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador
rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per
tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els
treballadors han de:


Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans
amb els que desenvolupin la seva activitat.



Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista



No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents
o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball



Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de
prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat
i salut dels treballadors.



Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que
no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a
l'annex IV del RD 1627/1997, 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 altres feines.

Mitjans i maquinaria


Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades



Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)



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



Riscos derivats del funcionament de grues



Caiguda de la càrrega transportada



Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics



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



Cops i ensopegades



Caiguda de materials, rebots



Ambient excessivament sorollós



Contactes elèctrics directes o indirectes



Accidents derivats de condicions atmosfèriques



Altres

Treballs previs


Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)



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



Cops i ensopegades



Caiguda de materials, rebots



Sobre esforços per postures incorrectes



Bolcada de piles de materials



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



Altres

Enderrocs


Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)



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



Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic



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



Altres

Moviments de terres i excavacions


Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)



Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics



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



Cops i ensopegades



Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques



Caiguda de materials, rebots



Ambient excessivament sorollós



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



Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes



Accidents derivats de condicions atmosfèriques



Sobre esforços per postures incorrectes



Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar



Altres

Fonaments


Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)



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



Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic



Talls i punxades



Cops i ensopegades



Caiguda de materials, rebots



Ambient excessivament sorollós



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



Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes



Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques



Contactes elèctrics directes o indirectes



Sobre esforços per postures incorrectes



Fallides d'encofrats



Fallides de recalços



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)



Altres

Estructura


Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)



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



Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic



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



Altres

Ram de paleta


Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)



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



Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic



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)



Altres

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



Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic



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)



Altres

Revestiments i acabats


Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics



Projecció de partícules durant els treballs



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



Contactes amb materials agressius



Talls i punxades



Cops i ensopegades



Caiguda de materials, rebots



Sobre esforços per postures incorrectes



Bolcada de piles de material



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



Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades



Altres

Instal·lacions


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



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



Talls i punxades



Cops i ensopegades



Caiguda de materials, rebots



Emanacions de gasos en obertures de pous morts



Contactes elèctrics directes o indirectes



Sobre-esforços per postures incorrectes



Caigudes de pals i antenes



Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades



Altres

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS
ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ
I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE
L'OBRA.
(Annex II del RD 1627/1997))


Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura,
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o
l'entorn del lloc de treball



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



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



Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió



Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió



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



Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic



Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit



Treballs que impliquin l'ús d'explosius



Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ


Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.



S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les
eines de treball.



Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent.



Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col·lectiva


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



Senyalització de les zones de perill



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



Limitar 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



Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives



Fonamentar correctament 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



Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat



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



Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de
protecció de les rases



Utilització de paviments antilliscants.



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



Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials



Col·locació de xarxes en forats horitzontals



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



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



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



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



Instal·lació de serveis sanitaris

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 o de protecció
col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i
als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.





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 duta a terme per més d'un operari en els
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers


Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està
situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la
calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa



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



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



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



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

6. PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 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.

7. NORMATIVA APLICABLE
NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

(BOE:

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE:
31/01/97) i les seves modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS
Y
DATOS
QUE
DEBEN
REUNIR
LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril
23/04/1997)

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICIÓN AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A
LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS
DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS
CON
LA
EXPOSICIÓN
A
AGENTES
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

(BOE:

(BOE:

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A
LINIES ELÈCTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075,
30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º,
183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE:
05/09/70; 09/09/70)
correcció
d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
18/09/87)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA

RD 836/2003. 27 juny,
(BOE:
17/07/03). vigent a partir del 17 d’octubre
de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de
1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació:
O. de 16 de abril de 1990 (BOE:
24/04/90))

MIE-AEM 2 DEL

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

(BOE:

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I 17/03/71)
correcció
d'errades (BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997,
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD
1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998
27/01/98)

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació:
BOE: 25/10/75

(DOGC:

(BOE:

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS.
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació:
BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
FILTROS MECÁNICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació:
BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificació: BOE: 01/11/75
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