
5c2ffda5-8b72-4694-97ae-936b85ede1a3





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDEX DOCUMENTACIÓ  
MEMÒRIA VALORADA D’OBRES DE MANTENIMENT A L’ESCOLA SALVADOR DALÍ    
                                                        JULIOL 2019 
 

1. MEMÒRIA 
 
2. ANNEXES 

 
3. PLEC DE CONDICIONS 
 
4. PRESSUPOST 

 
5. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. MEMÒRIA 





ÍNDEX 
 
1. Antecedents 
2. Estat actual 
3. Objecte de projecte 
4. Reportatge fotogràfic 
5. Desenvolupament de la proposta 
6. Import del pressupost 
7. Programa de treball. Termini d’execució 
8. Equip redactor 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Antecedents 
 
A inicis de l’any 2019, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Figueres van fer arribar un correu a tots els centres 
educatius de Figueres on es demanava “que llisteu tant les possibles feines que tinguin a veure amb el manteniment del 
propi edifici (pintura, reparació de fissures en paraments, reposicions de paviments, etc.) com possibles inversions a 
realitzar en els propers anys per millorar les prestacions de l'edifici d'acord amb l'ús que feu dels espais (canvis en la 
distribució, substitucions de fusteries, nous paviments en els patis, substitució de cel rasos, canvis en el sistema de 
calefacció, etc.)” 
 
Els diferents centres van respondre a aquesta sol·licitud amb un altre correu on hi havia adjunta una llista d’obres 
pendents i sol·licituds segons necessitats.  
 
Es va realitzar visita a l’escola per tal de poder escollir, d’acord amb la direcció, aquelles feines que es consideraven 
prioritàries per aquesta anualitat i que satisfeien les necessitats més immediates del centre. Aquesta va ser l’adequació 
dels banys de l’edifici annex (tant de la planta baixa com de la planta primera) perquè puguin ser utilitzats per alumnes 
de P5 i primer que són els que utilitzaran les aules veïnes a partir d’aquest curs 2019-2020. 
 
2.  Estat actual 
 
CEIP Salvador Dalí 
L’edifici té una antiguitat de 42 anys i disposa de tres edificis diferenciats i units amb porxades. L’edifici principal que 
conté la majoria d’aules i espais principals de funcionament de l’escola, l’edifici annex, situat a l’est del recinte i on 
existeixen principalment aules complementàries del primer i l’edifici del gimnàs, més al sud de l’edifici principal i més 
vinculat a la zona de patis. 
Durant els darrers anys, s’han anat assumint les reparacions ordinàries del dia a dia, i la pròpia escola ha assumit 
substitucions de fusteries exteriors per millorar l’estanqueïtat dels tancaments. 
En paral·lel a aquesta actuació s’està duent a terme la instal·lació de la caldera de biomassa que ha de donar servei als 
diferents edificis de l’escola generant un estalvi energètic important així com un estalvi en emissions de CO2 a 
l’atmosfera. 
 
3. Objecte de projecte 
 
De les actuacions contemplades al llistat de l’escola Salvador Dalí, s’ha valorat: 
Reforma dels banys d’alumnes de la planta baixa i primera de l’edifici annex. 
Es substitueixen els rentamans per piques d’acer inoxidable sobre estructura metàl·lica de suport. Les divisòries seran 
amb panell fenòlic i peudrets d’inoxidable i els aparells sanitaris seran convencionals. 
Es susbstituirà el terra d’acord amb la normativa CTE. Es substitueix tota la superfície d’enrajolat de les parets però no 
es canvien les fusteries exteriors. 
 
4. Reportatge fotogràfic  
 
Vistes de les espais on es vol actuar: 
 

                                
Vista del sanitari Vista del rentamans existent 



                                
Vista de l’estat actual del bany de l’antic pis del conserge Vista del rebedor a l’antic pis del conserge 
 
5.  Desenvolupament de la proposta 
 
L’actuació es durà a terme durant l’estiu de 2019 compaginant les feines recollides en aquesta memòria amb els treballs 
per la instal·lació de la caldera de biomassa al pati de l’escola. 
 
L’edifici és de propietat municipal. 
 
6.  Import del pressupost 
 
El pressupost de contracte per a coneixement de l’administració de la totalitat de les obres incloses en aquesta memòria 
és de QUARANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES euros amb VUIT cèntims (42.483,08 €). 
 
La inversió serà amb càrrec a la partida 19502 32300 62200 Inversions en escoles i centres educatius. 
 
7.  Programa de treball. Termini d’execució 
 
 setmana 1 setmana 2 setmana 3 setmana 4 setmana 5 setmana 6 
Lavabos PB i P1       
Enderroc       
Ram de paleta       
Instal·lacions       
Fusteria       
Pintura       
Adequació espai restes poda       
Tanca exterior       
 
El termini previst per a l’execució de l’obra és de sis setmanes segons allò recollit en el quadre anterior. 
El replanteig anirà a càrrec del contractista adjudicatari de les obres, el qual haurà de disposar de tots els mitjans 
necessaris per efectuar-lo. 
 
8. Equip redactor 
 
Aquesta memòria valorada ha estat elaborada pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Figueres amb la intervenció de 
les següents persones d’acord amb les seves especialitats. 
 
Jordi Ricart Solé, arquitecte 
Jordi Viñolas Alegrí, arquitecte tècnic 
Pere Brugués Segundo, delineant 
 
Figueres, juliol de 2019 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ANNEXES 

 
 
 





Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

si si

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 3,08 0,512 2,57

formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

petris 170107 0,052 6,63 0,082 5,21

metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00

fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00

vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00

guixos 170802 0,027 0,00 0,004 0,00

betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00

fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00

……… - 0,00 - 0,00

................. 0,00 0,00 0,00 0,00

.................. 0,00 0,00 0,00 0,00

0,7556 9,709 t 0,7544 7,77 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 0,000 0,045 0,00

obra de fàbrica 170102 0,015 0,000 0,018 0,00
formigó 170101 0,032 0,000 0,0244 0,00

petris 170107 0,002 0,000 0,0018 0,00
guixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00
altres 0,001 0,000 0,0013 0,00

   embalatges 0,038 0,000 0,08 0,00

fustes 170201 0,0285 0,000 0,067 0,00
plàstics 170203 0,00608 0,000 0,008 0,00

paper i cartró 170904 0,00304 0,000 0,004 0,00
metalls 170407 0,00038 0,000 0,001 0,00

totals de construcció 0,000 t 0,00 m3

- altres

-
-
-
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                              

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

 abocador

Residus d'enderroc 

Carrer Compositor Coll, 16
Figueres

si

Comarca : Alt Empordà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Memòria valorada d'obres de manteniment a l'escola Salvador Dalí

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

-

especificar
especificar -



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 3,08
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

0,00 0,000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial

no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

minimització
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 3,46 51,97

Petris barrejats 7,03 105,43

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

157,40

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació     

0,00 - -

- 35,14

- - -

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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-

0,00

-

0,00

-

-

0,00 -

0,00

Valoritzador / Abocador         

-

0,00

runa neta

- -

17,32 -

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

- -

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

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

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Dipòsit Perelada Pol Ind 5, Parat Puig d'en Guil, P. 32 E-1157.10

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Compactadores

- - -

-

- - -

- -

0,00 100,00 0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

257,40

El volum dels residus és de : 7,77

El pressupost de la gestió de residus és de :



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

-
-
-
-
-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.



T 0,00 T
T 9,67 T

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció * 0 T 11 euros

Residus d'enderroc* 9,67 T 11 euros

Tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Total construcció i enderroc (tones)

Total fiança

L'Ajuntament d'/de Figueres

euros/T 0,00

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

150,00

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS 10

106,37euros/T

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,40

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

9,71

Total excavació (tones)
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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 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. 
 
1.2 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'haver-lo 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'OBRA DE FÀBRICA 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues 
gravitatòries i suporten les sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus 
components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de 
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions 
normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de fabrica, també 
s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-
DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels 
elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, 
RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-
90. BOE. 165; 11/07/90. 
  
1.1 Ceràmica 

Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen 
murs resistents i de trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no 
vist). 

Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 

Components 



Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat 

Característiques tècniques mínimes 

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les 
obres de construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² 
segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es 
defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 

Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües 
potables i les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques 
mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles 
additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons 
normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, 
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i 
la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels 
morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. 
Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels 
seus components.  

Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada 
galvanitzada i ancoratges d’acer galvanitzat. 

Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, 
aigua, calç, àrids, morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe 
d’exposició definida en el D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran a 
cada cantó de la planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es 
procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura 
d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió 
abans de la seva col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts recentment executades es 
protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i 
calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua 
del morter; Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, 
demolint-se les zones danyades, si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el 
recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es 
suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. 

Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions 
físiques i químiques definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens 
de morter. Els junts horitzontals han d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per 
filades senceres. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 
aigua al morter. Les peces s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar sobre un llit de morter. Els maons un 
cop col·locats no es poden moure. Per corregir la posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a col·locar. S’ha 
de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal 
que es facin amb màquina. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es 
travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada 
de treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el maó no 
quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien de mantenir-se nets durant la construcció. 
Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar les lligades quan dues 
parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos 
possible es deixarà formant alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda 
resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al 
contacte amb el terreny col·locant drenatges perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. 
En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire, s'aixecarà primer el tancament exterior i es 
preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix s'eliminaran els contactes 



entre les 2 fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maó enllaçaran 
amb els forjats mitjançant cadenes de formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment 
del forjat entrarà a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es 
disposaran juntes de dilatació per a evitar la fissuració produïda per la retracció dels morters i per variacions 
higrotèrmiques. 

Fases d’execució 

Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de col·locar 
a trencajunts. No hi poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb 
altres parets. El nombre de peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures 
han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una 
sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs 
mitjançant cadenes de formigó armat.  
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves 
han d’estar formades amb maons calats de la mateixa modulació.  
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o 
la volta. Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del 
doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Si 
l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Si 
l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. 
L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i 
a l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es 
poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament 
després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. 
Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització 
de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme 
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la 
volta. Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de 
l'intradós. Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de 
l'intradós. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals a les 
directrius han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de 
fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el 
senzillat. Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin 
col·locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre 
una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades 
alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no 
presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de fer sense interrupcions i 
per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la 
resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de 
baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les 
rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de 
manera lenta i uniforme.  

Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els 
extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: 
>= 15 cm.  

Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La 
col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa 
de la D.F.. Sempre que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se únicament 
regates verticals o de pendent no inferior a 70 º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor 
del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran 
planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 

Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 

Control i acceptació 



Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: 
Replanteig, protecció de la fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 
8. 

Amidament i abonament 
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part 
proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits 
superiors a 1 m². 
  

SISTEMA ENVOLVENT 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PARTICIONS 
 
1 ENVANS 
Paret sense missió portant.  
 
1.1 Envans de ceràmica  
Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-
DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels 
elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, 
RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. 
BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-
90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 
fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 
  

Components 
Maons, morter i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les 
obres de construcció, RL-88. La resistència a compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 
Kp/cm² . La resistència a compressió dels maons buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². 
En cas de fàbrica de maó d’obra vista, serà adequat un morter una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a 
un maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20. 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la 
Recepció de Calç RC-92. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, 
contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, 
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat complirà les 
exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la “Instrucció per a la 



recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra 
amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les 
proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a 
morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir 
per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims 
establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, pel que fa 
referència a parts en volum dels seus components.  

Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions recollides en el Plec de 
Condicions corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: 
Ciment, Aigua, Calç, Àrids, Morters i Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la 
D.F. podrà simplificar la recepció, comprovant únicament el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a 
compressió en Kp/cm² , dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien de figurar en l'albarà i, si s’escau, en 
l'empaquetat. El mateix es comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres de la Unió 
Europea, amb especificacions tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als 
proporcionats pel segell INCE. 
Execució 
Condicions prèvies 

Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. Es 
replantejarà i es col·locaran mires escairades a una distància ≤ 4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els 
maons s'humitejaran en el moment de la seva col·locació, regant-los abundantment i apilant-los perquè no degotin 
durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament la part de l’obra executada en les 
48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es 
suspendrà protegint la part de l’obra recentment executada. Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es 
travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques de maó es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 
a 40 °C. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó 
realitzades. S'ha de treballar sense pluges si la paret és exterior. 

Fases d’execució  

Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació de les peces.  

Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en 
diferents èpoques, en aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres 
fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el 
forjat o l’element horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 2cm que s'emplenarà transcorregudes un mínim de 
24 hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements estructurals, es farà de 
manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits superiors 
a 100cm, es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre 
element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es 
reomplirà amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la 
paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h abans i s'han d'enderrocar les parts 
afectades. 

Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor i 
horitzontalitat de les filades: ± 5 mm/2 m.  

Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva 
altura. 

Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser 
horitzontals. Les parets vistes han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra condició. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar 
rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres condicions. Les obertures han de portar una llinda 
resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal 
a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar 



l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a 
evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter. 

Control i acceptació 

Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs 
en cada un dels capítols següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica i Execució de l’envà. 

Amidament i abonament  
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part 
proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits 
superiors a 1m².  
 

2 MAMPARES  
Element separador vertical i d’estructura lleugera, generalment fixat a l’obra. S’utilitza per a compartimentar espais. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SU, Seguretat d’Utilització; CTE-DB HR, Protecció enfront al 
Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
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 Fusta  
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables, fixes o mòbils constituïdes per una 
estructura de perfils de fusta vista o oculta i un panell cec, envidrat o mixt, podent incloure portes o finestres. 
  
Components 
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, entramat, panell, tancament, perfils d’acabat, peces 
d’encaix i fixació, tapajunts i ribet. 
Característiques tècniques mínimes 
Entramat. Estarà format per una sèrie de perfils: perfil suport, intermedi, repartiment i guia. Els perfils de fusta 
massissa estaran correctament escairats, tindran les seves cares vistes, raspallades i escatades de taller, amb 
acabat pintat o envernissat. Per als perfils ocults no es precisen fustes de les empleades normalment en ebenisteria 
i decoració. 

Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser opacs i 
estar formats per material de base com ara: fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o material de xapat 
com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc...,  també material sintètic (PVC, revestiment melamínic, vinílic, etc…). 
L’acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així mateix podran ser de panells sandwich 
constituïts per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana de roca o similar. 
També poden ser transparents o translúcids:  vidres simples o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur cortina 
de llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o bé  vidres sintètics (metacrilat, etc...). 

Tancament. En cas que el panell tingui portes. 
Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instal·lacions. 
Peces d'acoblament i fixació. Tensor, esquadra de fixació, etc... seran d'acer protegit contra la corrosió. Els galces 
podran ser de fusta molt dura com roure, faig, etc... 
Tapajunts i ribets. Seran de fusta, presentant les seves cares i cantells vists, raspallats i escatats. 
Control i acceptació 



Es realitzaran les corresponents comprovacions d’identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils de fusta, 
Taulers de fusta o suro, Pintures o vernissos, Vidre i Escumes elastomèriques. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi 
a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 

Es replantejarà la mampara a col·locar. Es disposarà un perfil continu de cautxú o similar sobre l’enrajolat, sostre o 
parament per a esmorteir les vibracions i absorbir les toleràncies. 

Fases d’execució 

Mampara desmuntable. Es col·locarà el perfil guia sobre els perfils continus de material elàstic en sòl, sostre i/o 
parament, fixant-los mitjançant cargols sobre tacs de fusta o plàstic. Es col·locarà, els perfils de repartiment, els 
perfils suport, i els perfils intermedis, fixant-los per pressió, havent de quedar anivellats. En cas d'entramat vist, es 
col·locarà el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb interposició de falques o perfil continu de material 
elàstic, fixant-lo mitjançant ribets. En cas d'entramat ocult, el panell es col·locarà sobre les dues cares de perfils 
suports i intermedis fixant-lo mitjançant cargols, i es col·locarà el tapajunt.  

Mampara fixa. Es col·locarà el perfil guia sobre els perfils continus de material elàstic en sòl, sostre i/o parament, 
fixant-los mitjançant cargols sobre tacs de fusta o plàstic. Es col·locaran els perfils de repartiment, els perfils suport i 
els perfils intermedis mitjançant esquadra de fixació, havent de quedar anivellats. En cas d'entramat vist, es 
col·locarà el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb interposició de falques o perfil continu de material 
elàstic, fixant-lo mitjançant ribets. En cas d'entramat ocult, el panell es col·locarà sobre les dues cares de perfils 
suports i intermedis fixant-lo mitjançant cargols.  

Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i 
resistents als impactes horitzontals. 

Control i acceptació 

Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta. 

Condicions de no acceptació automàtica són els següents: Replanteig. Col·locació de: perfil continu, perns, tensor, 
panell i perfil. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'acer fusta i panell o envidrament, fins i 
tot trepants, fixació a paraments, ajustat d'obra, presentació, anivellat i aplomat, canalitzacions, repàs i ajustament 
final. 

3 FUSTERIES INTERIORS 

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents 
dependències. També inclou el tancament d’armaris empotrats.   

3.1 Portes de fusta  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 
fachadas. 



UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 
 
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.  
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els 
requeriments reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb 
maclatges rígids, formant angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o 
fixat mecànicament.  
Fases d’execució  
Presentació de la porta. 
Col·locació de la ferramenta. 
Fixació definitiva . 
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 
mm. Posició de la ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre 
les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥3.  
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Amidament i Abonament  
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, 
elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni 
els vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a 
l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 PER PECES  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, 
ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 

1 Ceràmics  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament 
de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 
fachadas. 



UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material 
de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt 
baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua 
des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua 
baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol 
cas les peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva 
superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant 
pel·lícula de polietilè, feltre bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix 
inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de 
matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de 
regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb capa fina o evitar la 
deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i 
per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament 
sobre el suport, forjat o solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en 
capa fina, sobre una capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). 
Constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i 
additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de 
granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu 
polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la 
deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades 
una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material elàstic, (goma, 
plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 

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

Control i acceptació 

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

Execució 

Condicions prèvies 

La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar 
l'assolellament directe i els corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars 
mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal 
d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no 



s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: 
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm 
s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no 
presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal 
en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 

Fases d’execució 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, 
escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

Humectació de les peces 

Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de 
formar una superfície plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 

Humectació de la superfície. 

Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de 
ciment 

Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de 
trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació 

Control i acceptació 

Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb 
beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 

ml dels revestiments de graó i sòcol. 

SUBSISTEMA CEL RAS 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir 
l’alçada d’un local, i/o augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. 
El cel ras pot estar format per: plaques d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, 
plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema 
fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb 
sistema desmuntable amb entramat ocult. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents 
Bàsics Protecció enfront al soroll.  
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y 
escayolas. R.D 1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 
fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 



UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 
  
Components 
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes 
entre planxes per a cel ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com 
ara motllures. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic 
incorporat, etc... Les plaques d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva 
col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 
micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta, amb o sense material absorbent 
acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. Plaques de 
cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, 
serà incombustible i estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de 
fusta, alumini, etc... 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat 
anoditzat (gruix mínim 10 micres), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en 
ambdós extrems, perfils metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de 
suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de 
fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo 
amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada d'acer galvanitzat, si 
són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 

Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada 
d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de 
suspensió, i caragolam per a la subjecció de les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil 
en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a pressió, etc..., podent quedar vist o ocult. 

Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i 
escaioles RY-85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa 
d'acer galvanitzat amb creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil 
angular d'alumini o xapa d'acer galvanitzada. 
Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques 
d'escaiola, Guixos, Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.  

Execució 
Condicions prèvies 

L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en 
vertical o de cantell, evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments 
previs a la seva col·locació, evitant forçar-les perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes 
les instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de quedar ocultes haurien de sotmetre's 
prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les 
particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans 
de començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer 
inoxidable; Alumini amb plom o coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer 
inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se 
de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals com pilars, marcs, 
etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà de 10 cm. 



Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre.  
Col·locació de les plaques.  
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de 
la trama. Col·locació de les plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels 
perfils perimetrals, entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 

Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per 
metre quadrat. La col·locació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva 
anivellació, col·locant les unions de les planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions 
transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de fixacions metàl·liques i varetes 
suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. 
Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la 
perfilaria secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i 
alternades. En cas de fixació amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg 
d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes 
perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m i es 
formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 

Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a 
la fixació i per l'extrem inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin 
com a elements de travada, es col·locaran entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre 
varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen l'entramat i els perfils de rematada es situaran 
convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a l'altura prevista en tot el 
perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un 
màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els 
perfils de l'entramat. La col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment 
al perfil o, donant suport per un extrem a l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es 
reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les plaques. 
Control i acceptació 

El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció 
de 80l d'aigua per cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l 
d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El 
conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà 
almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la modulació de les 
plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt 
quedarà estable i indeformable. 

Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, obertures ≤ 1 m2, no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen 
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que 
normalment conformen la unitat. 

SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces 
complementàries i especials, entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles 
poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica 
vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres porcel·lànic o de gres premsat 
esmaltat. 
  
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los 
adhesivos. 



  
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.  
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. 
Gres porcelànic, molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola 
catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. 
Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment no esmaltades. Fang cuit, d'aparença 
rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol 
cas, les peces no estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La 
grandària de les peces no serà superior a 30 cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors 
de les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a 2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació 
potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir una resistència a la filtració 
segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). 
Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics 
(morters-cola) constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria 
compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser convencional (A1), especial guix (A2), d'altes 
prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) (D), constituïts per un 
conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius orgànics; 
amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra 
sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de 
granulometria controlada, resines sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o 
làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una 
càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material compressible, (goma, plàstics 
cel·lulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, 
Morters, Ciment, Aigua i Àrids. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es 
mantindrà sec el suport. En qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, 
perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es col·locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les 
rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se 
en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima 
entre rajoles serà de 1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se 
segellaran amb silicona, la seva amplària serà entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no 
superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no s'hagi produït la retracció més important 
del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-250 m². Neteja final, 
mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent col·locats.  

Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se 
directament als paraments de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre 
tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de 
pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament 
aplicat sobre el suport, picant-los amb la paleta i col·locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter 
podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.  
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se 
posteriorment amb beurada de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es 
netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de 
fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 



Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : 
L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 
2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima 
mesura amb regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 
Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: 
disposició, no es cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).  
Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: 
obertures ≤1,00 m², no es dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², 
deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 
els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
2 ARREBOSSATS  

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb 
resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents 
tipus d’acabat. S'han considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les 
superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat 
sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense 
revestir, executat amb mestres. 

Normes d’aplicació 

Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 

Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a 
la Recepció de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, 
apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de 
roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El 
contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà superior a un 5%, i si es 
presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les 
aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a 
la consistència precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de 
granulometria especialment compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o 
alumini lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, 
Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi 
a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps 
plujós quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant 
l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als 



paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de 
portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa 
base per a evitar eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar 
llançant amb força el morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja 
final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres 
amb el mateix morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix 
morter als paraments, voltants obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 
cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents 
especificacions: Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. 
Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter 
projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de 
gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a 
aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat 
desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de 
dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, 
s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix 
total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà 
l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en draps 
no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de 
resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La 
superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. 
Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, 
que s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats 
segons fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters 
s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és 
necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un conglomerant 
hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les 
especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, 
del monocapa a executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. 
Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per 
al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços de 
malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de el gruix del arrebossat 
d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb 
acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals 
de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una 
malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb 
plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 
mm; Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell 
(parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del 
morter. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver 
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha 
d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 

 



Amidament i abonament 

m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments 
verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. 
Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als 
forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara 
brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

3 ENGUIXATS 
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix 
gruixut (YG), damunt del qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han 
considerat els tipus següents: enguixat a bona vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no. 

Normes d’aplicació 

Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. 
BOE. 10/06/1985. 

Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència 
mecànica a flexotracció i treballabilitat.  
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència 
mecànica a flexotracció i treballabilitat  
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 
Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i 
Aigua. 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi 
a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà una 
mestra a cadascun dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 
mm de gruix, en racons, cantoneres i enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany 
cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de portes i finestres i repassat les parets. Els murs 
exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats sobre la planta a 
enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la 
temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Fases d’execució 

La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la 
pasta entre mestres, estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm 
mínim i es faran talls a les juntes estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la 
pasta durant el seu enduriment.  

Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues 
operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta 
de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El 



lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb 
llana.  

Control i acceptació 
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es 
comprovarà que el suport estigui llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl·lics en 
contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es 
verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de duresa superficial de l’enguixat de 
guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els valors locals 
majors que 40.  
 
Amidament i abonament 
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i 
tot neteja i humitejat del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris 
inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el 
cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
 
4 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i 
instal·lacions, amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com 
element decoratiu o protector. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures 
d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a 
galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, 
etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el 
cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de 
dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, 
pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i 
ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi 
a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà 
anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació 
del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà 
l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes 
als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules 
en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans 
d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb 
tractament químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les 
taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura 
ciment, s'humitejarà totalment el suport. 



Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es 
substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut 
d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos 
i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat 
d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que 
desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment 
i una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació 
dels porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues 
mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que 
el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de 
superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran 
dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, 
segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o 
eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat 
de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i 
color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de 
fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
1 IL·LUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat 
enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas 
Complementarias. Instrucción 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. 
Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a 
l'aplicació del REBT. Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 
60598-2-5 en el cas de projectors d’exterior. 
UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 
fachadas. 



UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 
  
1.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren 
o transformen la llum emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els 
dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció de les llumeneres.  
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. 
Les llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, 
antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i 
el flux nominal en lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. 
encreuaments amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de 
safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i 
potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  

  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva 
col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la 
situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit 
corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No 
s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús sigui temporal es col·locaran 
detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les 
especificacions del CTE. 

  
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors 
d’encesa de l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part 
proporcional de difusors, gelosies o reixes. 
  
1.2 Emergència  
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als 
usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals 
indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell 
d’incandescència existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de 
repòs. 



El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el 
restabliment de la tensió d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en 
funcionament una alarma sonora. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. 
encreuament amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de 
safates i suports. Situació de punts. Característiques i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). 
Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  

Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva 
col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la 
situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit 
corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No 
s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. 

Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: 
portes en recorreguts d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb 
passadissos, sobre les senyals de seguretat, als locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de 
protecció contra incendis. 
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida 
d’alimentació. Es considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, 
la bateria d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i 
petit material. 
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98. 

Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 

Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. 
DB HE 2, Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta 
sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 
057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 
12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, 
UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 



UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en 
instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i 
dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i 
les seves instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias. RD 919/2006. 
  
UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 
fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
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 Instal·lació interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la 
de distribuir l’aigua dins l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran 
d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components 
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de 
sortida.  
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), 
Multicapa o PVC no plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot 
haver comptador d’ACS per a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o 
atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran 
d’ajustar als requisits de la normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els 
següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no 
destinats a ús domèstic i abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal 
vigent, tant pel que fa a cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts 
de consum. 



En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del 
projecte.  
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos 
en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la 
llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el 
seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar 
instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. 
Disposarà de bunera sifònica amb reixa d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels 
paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han 
de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta 
de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que 
vagin ocults o encastats aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, 
aniran per regates fetes en paraments de gruix adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop 
encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la transmissió de soroll. Depenent del material del tub 
cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina de protecció adequada que 
permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. El traçat 
de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals 
com verticals, serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un 
mur es col·locarà el passa-mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs 
seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la 
instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la 
corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat de la instal·lació 
es col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància recomanada per la 
UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en 
l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida 
de condensacions en els encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada 
cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La secció 
del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop 
tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar 
les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic i desprès rentar-la.  
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, 
condensacions o corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de 
col·locar l’aïllament, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una 
pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva col·locació no ha d’interferir la manipulació de les claus ni les 
vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes 
les aixetes han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb 
l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les 
connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a 
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: 
± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, 
depèn de la mida, embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la 



posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb 
els tubs d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre 
perns de 10 mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi 
suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub 
d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical posterior 
>= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que siguin 
rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar 
feta la prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per 
soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no 
produeixin esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema 
manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a 
prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs 
treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la 
seva instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient 
per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva 
fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la 
D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de 
material elàstic. 
Control i acceptació 
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan 
encastades com vistes. 

Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.  

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la 
connexió). Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament 
dels desguassos). 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. 
Les proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha 
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de 
cabal exigit a la tº fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de 
l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº a la xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures 
del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.  
  
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i 
complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, 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 1451-
1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
  
1.1 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 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 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.  
 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 
1 APARELLS SANITARIS 
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament 
d'aigua freda i calenta amb aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa de sanejament. 
 
Components  
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, col·locats de diferents maneres, 
sistemes de fixació utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva resistència. Podran ser de diferents materials: 
porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, resines, fosa. 
  
Característiques tècniques mínimes 
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i 
lavabos amb peu; i el forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El suport serà el parament vertical ja 
revestit per a sanitaris suspesos, en el cas d’aigüeres i lavabos encastats serà el propi moble. 
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions subministrades 
pel fabricant. 
  
Control i acceptació 
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els certificats 
corresponents, es comprovaran les seves característiques aparents, verificant la no existència de desperfectes. 
Control de recepció de distintius de qualitat, i control de recepció amb els assaigs especificats en projecte i ordenats 
per la D.F.No hi haurà entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
 
Estaran executades les instal·lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la col·locació dels aparells 
sanitaris i posterior col·locació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells per no danyar-los 
durant el muntatge. No hi haurà contacte entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris 
amb el guix. 
 
Fases d'execució 
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la col·locació i l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb 
la D.T., i es procedirà al marcat per un instal·lador autoritzat d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció.  



Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se 
segellaran amb silicona neutra o pasta selladora, igual que els junts d'unió amb les aixetes. Els aparells metàl·lics, 
tindran instal·lada presa de terra amb cable de coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica. S'ha de garantir 
l'estanqueitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els aparells de 
descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. Els mecanismes de 
descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament. 
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements suport.  
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es 
connectaran amb la instal·lació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de 
la distribució d'aigua hauran d'abocar lliurement a una distància mínima de 20 mm per sobre de la seva vora 
superior, o del nivell màxim del sobreeixidor. Els mecanismes d'alimentació de cisternes, que comportin un tub 
d'abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un dispositiu d’antiretorn. 
Toleràncies d'execució.  En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: nivell 10 mm i caiguda 
frontal respecte al plànol horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm. 
  
Control i acceptació 
Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les aixetes. El nivell 
definitiu de la banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre revestiment i la banyera no serà superior 
a 1,5 mm, que se segellarà amb silicona neutra.Comprovació cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells 
sanitaris, romandran precintats o si escau es precintaran evitant la seva utilització i protegint-los de materials 
agressius, impactes, humitat i brutícia. 
   
 
Amidament i abonament 
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal·lació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos 
aixetes i desguassos.  
 
Figueres, juliol de 2019 
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EDIFICI COL·LEGI SALVADOR DALÍ - Figueres
MEMÒRIA VALORADA D'OBRES DE MANTENIMENT

ANY 2019

Codi UnitatDescripció Mesura Preu unitari Total

A100 LAVABOS PLANTA BAIXA I PLANTA PIS

01 ENDERROC   3.779,32

0101 M2 enderroc de paredo de ceràmica de 10 cm de gruix, 

incloent revestiment del mateix, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

PLANTA BAIXA

Bany nenes 1,00 2,85 2,80 7,98

2,00 1,30 2,80 7,28

Bany nens 1,00 1,60 2,80 4,48

PLANTA PIS

Bany nenes 1,00 2,85 2,80 7,98

2,00 1,30 2,80 7,28

Bany nens 1,00 1,60 2,80 4,48 39,48 12,00 473,76

0102 M2 Arrencada d'aplacat ceràmica en parament vertical, 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor

PLANTA BAIXA

Bany nenes 2,00 2,65 2,80 14,84

2,00 2,85 2,80 15,96

Bany nens 2,00 1,25 2,80 7,00

2,00 4,10 2,80 22,96

PLANTA PIS

Bany nenes 2,00 2,65 2,80 14,84

2,00 2,85 2,80 15,96

Bany nens 2,00 1,25 2,80 7,00

2,00 4,10 2,80 22,96 121,52 9,46 1.149,58

0103 ut Desmuntatge i retirada de sanitaris i d'instal·lacions 

d'aigua, sanejament, sanitaris, electricitat, fusteria i 

calefacció existents, amb retirada de les instal·lacions 

que quedin anul·lades. Inclou la desconnexió de dites 

instal·lacions a la xarxa existent, per tal de deixar-les 

sense subministra, amb mitjans manuals i amb retirada 

dels elements extrets a abocador autoritzat, incloses les 

taxes corresponents, en tot el conjunt del lavabo,

PLANTA BAIXA 2,00

PLANTA PIS 2,00 4,00 221,00 884,00

0104 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i 

carrega manual de runa sobre camió o contenidor

PLANTA BAIXA

Bany nenes 1,00 2,65 2,85 7,55

Bany nens 1,00 4,10 1,60 6,56

1,00 1,25 1,20 1,50

PLANTA PIS

Bany nenes 1,00 2,65 2,85 7,55

Bany nens 1,00 4,10 1,60 6,56

1,00 1,25 1,20 1,50 31,23 24,80 774,38

0105 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació 

autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 

m3 de capacitat

PLANTA BAIXA

m2 paredo ceràmic 1,00 19,74 0,15 2,96

m2 aplacat ceràmic 1,00 60,76 0,05 3,04

Ajuntament de Figueres 1 de 8



EDIFICI COL·LEGI SALVADOR DALÍ - Figueres
MEMÒRIA VALORADA D'OBRES DE MANTENIMENT

ANY 2019

Codi UnitatDescripció Mesura Preu unitari Total

m2 paviment 1,00 15,61 0,10 1,56

PLANTA PIS

m2 paredo ceràmic 1,00 19,74 0,15 2,96

m2 aplacat ceràmic 1,00 60,76 0,05 3,04

m2 paviment 1,00 15,61 0,10 1,56 15,12 15,45 233,60

0106 ut Arrencada de full i bastiment de porta interior amb 

mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o 

contenidor i transport a l'abocador autoritzat

PLANTA BAIXA 6,00

PLANTA PIS 6,00 12,00 22,00 264,00

02 RAM DE PALETA 9.837,39

0201 m2 Formació de xapa de nivellació amb morter, per 

posterior col·locació de paviment

PLANTA BAIXA

Bany nenes 1,00 2,65 2,85 7,55

Bany nens 1,00 4,10 1,60 6,56

1,00 1,25 1,20 1,50

PLANTA PIS

Bany nenes 1,00 2,65 2,85 7,55

Bany nens 1,00 4,10 1,60 6,56

1,00 1,25 1,20 1,50 31,23 11,00 343,48

0202 m2 Paviment interior de rajola de gres esmaltat, a escollir 

per la DF, de PVP 18,00 euros/m2, col·locada amb 

morter adhesiu per a rajola ceràmica C1-E i rejuntat 

amb beurada de color

PLANTA BAIXA

Bany nenes 1,00 2,65 2,85 7,55

Bany nens 1,00 4,10 1,60 6,56

1,00 1,25 1,20 1,50

PLANTA PIS

Bany nenes 1,00 2,65 2,85 7,55

Bany nens 1,00 4,10 1,60 6,56

1,00 1,25 1,20 1,50 31,23 34,35 1.072,58

0203 m2 Adreçat de parets amb arrebossat reglejat sobre 

parament vertical, a 3,00 m d'alçaria com a màxim, 

amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra

PLANTA BAIXA

Bany nenes 2,00 2,65 2,20 11,66

2,00 2,85 2,20 12,54

Bany nens 2,00 2,85 2,20 12,54

2,00 4,10 2,20 18,04

2,00 1,00 2,20 4,40

PLANTA PIS

Bany nenes 2,00 2,65 2,20 11,66

2,00 2,85 2,20 12,54

Bany nens 2,00 2,85 2,20 12,54

2,00 4,10 2,20 18,04

2,00 1,00 2,20 4,40 118,36 10,25 1.213,19

Ajuntament de Figueres 2 de 8



EDIFICI COL·LEGI SALVADOR DALÍ - Figueres
MEMÒRIA VALORADA D'OBRES DE MANTENIMENT

ANY 2019

Codi UnitatDescripció Mesura Preu unitari Total

0204 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 

3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, model a 

escollir per la DF, preu venda públic de 18,00 euros/m2, 

col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica D2 TE 

(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 PLANTA BAIXA

Bany nenes 2,00 2,65 2,20 11,66

2,00 2,85 2,20 12,54

Bany nens 2,00 2,85 2,20 12,54

2,00 4,10 2,20 18,04

2,00 1,00 2,20 4,40

PLANTA PIS

Bany nenes 2,00 2,65 2,20 11,66

2,00 2,85 2,20 12,54

Bany nens 2,00 2,85 2,20 12,54

2,00 4,10 2,20 18,04

2,00 1,00 2,20 4,40 118,36 35,00 4.142,60

0205 M2 Remolinat de parets amb morter en l'espai compres 

entre les rajoles i el sostre

PLANTA BAIXA

Bany nenes 2,00 2,65 0,50 2,65

2,00 2,85 0,50 2,85

Bany nens 2,00 2,85 0,50 2,85

2,00 4,10 0,50 4,10

PLANTA PIS

Bany nenes 2,00 2,65 0,50 2,65

2,00 2,85 0,50 2,85

Bany nens 2,00 2,85 0,50 2,85

2,00 4,10 0,50 4,10 24,90 18,00 448,20

0206 m2 Repas de guix del sostre, per deixar-lo preparat per 

posterior acabat amb pintura, Inclou neteja, polit per 

fer saltar pintura actual, repàs i massillat on sigui 

necessari

PLANTA BAIXA

Bany nenes 1,00 2,65 2,85 7,55

Bany nens 1,00 4,10 1,60 6,56

1,00 1,25 1,20 1,50

PLANTA PIS

Bany nenes 1,00 2,65 2,85 7,55

Bany nens 1,00 4,10 1,60 6,56

1,00 1,25 1,20 1,50 31,23 6,00 187,35

0207 ut Ajuts de paleta a l'instal·lador en obertura de regates, 

clavar tubs i caixes

PLANTA BAIXA 2,00

PLANTA PIS 2,00 4,00 390,00 1.560,00

0208 ut Connexió de les taçes de WC a xarxa de sanejament 

existent amb tub de PVC de d. 110 mm, inclou peces 

especials i accessoris necessaris.

Es realitzaran rases en paviment per mordificar xarxa 

existent.

PLANTA BAIXA 5,00

PLANTA PIS 5,00 10,00 75,00 750,00
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0209 ut Connexió lavabos a xarxa de sanejament existent, amb 

tub de PVC de 40 mm, inclou peces especials i 

accessoris necessaris 2,00 60,00 120,00

03 INSTAL·LACIONS 5.954,00

0301 ut Modificació de la instal·lació electrica, connectada a 

xarxa existent, per instal·lació de línies necessaries per 

donar corrent a dos punts de llum, accionades des d'un 

interruptor i amb detector de presencia instal·lat a cada 

cabina, i una pressa electrica (endoll), ubicat segons 

projecte, amb canalització encastada, cable conductor 

de coure de designació H07V-R unipolar d'2,5 mm2 de 

secció i caixes de derivació necessaries, conmutadors i 

mecanismes necessaris, 

PLANTA BAIXA 2,00

PLANTA PIS 2,00 4,00 196,00 784,00

0302 ut Llumenera formada per pantalla estanca per dos tubs 

de LED 120 mm, de dimensions 1260x110x90 mm, 

protecció IP65, no regulable, muntada superficialment 

en sostre.

PLANTA BAIXA 4,00

PLANTA PIS 4,00 8,00 72,00 576,00

0303 ut Inodor de porcellana esmaltada amb cisterna, de 

sortida vertical, amb seient i tapa, mecanismes de 

descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, 

connectat a la xarxa d'evacuació

Sanitaris ROCA THE GAP , inodor complert amb sortida 

vertical 

PLANTA BAIXA

bany nens 2,00

bany nenes 3,00

PLANTA PIS

bany nens 2,00

bany nenes 3,00 10,00 275,00 2.750,00

0306 ut Subministra i col·locació de mirall clavat sobre suport 

vertical, amb cantells polits, de dimensions 1200 x 800

PLANTA BAIXA 2,00

PLANTA PIS 2,00 4,00 90,00 360,00

0307 ut Aixeta mescladora per a lavabo, model PRESTO 504 

PALANCA, amb temporitzador, per instal·lació mural, 

amb cos de llautó cromat. Pulsació amb palanca, amb 

desguàs mecànic incorporat amb

sortida d'1´´1/4, inclou accessoris necessaris

PLANTA BAIXA 4,00

PLANTA PIS 4,00 8,00 95,00 760,00

0308 Retirada i posterior col·locació dels radiadors existents 

en lavabo. Inclou treballs necessaris per la seva 

retirada, canvi de claus de pas, i posterior col·locació, 

deixant a instal·lació en servei. Inclou pintura del 

radiador.

PLANTA BAIXA 2,00

PLANTA PIS 2,00 4,00 75,00 300,00
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0309 ut Subministra i col·locació de llum d'emergència led 3W, 

de 200 lúmen de lluminositat, amb 6 llums led, de 

dimensions aproximades 265x106x40 mm, de material 

ABS, IP 20, totalment instal·lat

PLANTA BAIXA 2,00

PLANTA PIS 2,00 4,00 36,00 144,00

0310 ut Subministra i col·locació de dispensador sabó mans 

amb dipòsit per reomplir. Fabricat en plàstic 

policarbonat i ABS. Capacitat 1 litre,

PLANTA BAIXA 2,00

PLANTA PIS 2,00 4,00 22,00 88,00

0311 ut Subministra i col·locació de dispensador paper per les 

mans "bobi-star", fabricat en plàstic ABS, de color 

blanc. Mida màxima de la bobina 20,50 cm

PLANTA BAIXA 2,00

PLANTA PIS 2,00 4,00 26,00 104,00

0312 ut Subministra i col·locació de dispensador de paper 

higiènic WC, tipus industrial, fabricat en plàstic ABS, 

color blanc, mida màxima de rull 20,00 cm, diàmetre 

del mandril 4,50 cm.

PLANTA BAIXA 2,00

PLANTA PIS 2,00 4,00 22,00 88,00

04 FUSTERIA 7.384,00

0401 ut Mòdul frontal de cabina sanitària format per tres portes 

practicables de 80 cm d'amplada i lateral fixes entre 

portes, amb una longitud total de 2,85 m i una alçada 

de 2,10 m, de tauler de resines fenòliques de 13 mm de 

gruix, de la casa COMPACMEL PLUS, acabat SOFT III, o 

similar, amb acabat de color a les dues cares, a escollir 

per la DF, amb ferramenta d'acer inoxidable, tiradors, 

tanques amb indicació exterior, peus regulables i perfil 

superior de suport amb elements de fixació.  

PLANTA BAIXA

Modul A - bany nenes 1,00

PLANTA PIS

Modul A - bany nenes 1,00 2,00 965,00 1.930,00

0402 ut Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 135 cm 

de llargària i 210 cm d'alçada total, de tauler de resines 

fenòliques de 13 mm de gruix, de la casa COMPACMEL 

PLUS, acabat SOFT III, o similar, amb acabat de color a 

les dues cares, a escollir per la DF, amb ferramenta 

d'acer inoxidable, peus regulables i perfil superior de 

suport amb elements de fixació.  

PLANTA BAIXA

Modul B - bany nenes 1,00

PLANTA PIS

Modul B - bany nenes 1,00 2,00 265,00 530,00
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0403 ut Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta 

practicable de 70 cm d'amplada i una alçada de 2,10 m, 

de tauler de resines fenòliques de 13 mm de gruix, de la 

casa COMPACMEL PLUS, acabat SOFT III, o similar, amb 

acabat de color a les dues cares, a escollir per la DF, 

amb ferramenta d'acer inoxidable, tiradors, tanques 

amb indicació exterior, i perfil superior de suport amb 

elements de fixació.  

PLANTA BAIXA

Modul C - bany nenes 1,00

PLANTA PIS

Modul C - bany nenes 1,00 2,00 290,00 580,00

0404 ut Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta 

practicable de 70 cm d'amplada i un lateral fixa de 0,80 

m de longitud, amb una longitud total de 1,50 m i una 

alçada de 2,10 m, de tauler de resines fenòliques de 13 

mm de gruix, de la casa COMPACMEL PLUS, acabat 

SOFT III, o similar, amb acabat de color a les dues cares, 

a escollir per la DF, amb ferramenta d'acer inoxidable, 

tiradors, tanques amb indicació exterior, peus 

regulables i perfil superior de suport amb elements de 

fixació.  

PLANTA BAIXA

Modul D - bany nenes 1,00

PLANTA PIS

Modul D - bany nenes 1,00 2,00 530,00 1.060,00

0405 ut Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80 cm de 

llargària i 210 cm d'alçada total, de tauler de resines 

fenòliques de 13 mm de gruix, de la casa COMPACMEL 

PLUS, acabat SOFT III, o similar, amb acabat de color a 

les dues cares, a escollir per la DF, amb ferramenta 

d'acer inoxidable, peus regulables i perfil superior de 

suport amb elements de fixació.  

Modul E - bany nens

PLANTA BAIXA

Modul E - bany nenes 1,00

PLANTA PIS

Modul E - bany nenes 1,00 2,00 142,00 284,00

0406 ut Subministra i col·locació de porta de pas formada per 

bastiment directe de 2,70 x 0,90, amb tarja fixa 

superior de 0,60 x 0,90 per col·locar un vidre fixa, i 

porta practicable de 2,10 x 0,90 amb mecanismes 

d'acer inoxidable, inclou col·locació del bastiment en 

paret, vidre laminat 3+3 de la tarja fixa, xarneres, 

maneta i pany, partida totalment acabada

PLANTA BAIXA 2,00

PLANTA PIS 2,00 4,00 750,00 3.000,00
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05 PINTURA 1.672,47

0501 ut Pintat de parament horitzontal i vertical de guix o 

morter, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una 

capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

PLANTA BAIXA

remolinat Bany nenes 2,00 2,65 0,50 2,65

2,00 2,85 0,50 2,85

remolinat Bany nens 2,00 2,85 0,50 2,85

2,00 4,10 0,50 4,10

sostre bany nenes 1,00 2,65 2,85 7,55

sostre bany nens 1,00 4,10 1,60 6,56

1,00 1,25 1,20 1,50

repas parets exteriors bany - previssió 1,00 4,00 3,00 12,00

PLANTA PIS

remolinat Bany nenes 2,00 2,65 0,50 2,65

2,00 2,85 0,50 2,85

remolinat Bany nens 2,00 2,85 0,50 2,85

2,00 4,10 0,50 4,10

sostre bany nenes 1,00 2,65 2,85 7,55

sostre bany nens 1,00 4,10 1,60 6,56

1,00 1,25 1,20 1,50

repas parets exteriors bany - previssió 1,00 4,00 3,00 12,00 80,13 4,55 364,57

0502 ut Pintat de parament horitzontal, en sostre,  amb pintura 

plastica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i 

dues d'acabat. Inclou retirada de pintura en mal estat i 

massillat de les zones on sigui necessaria. Actuació en 

zona caixa d'escala, inclou mitjans necessaris per la 

realització dels treballs

PLANTA PIS (previssió)

sostre planta pis, sobre escales 1,00 4,50 3,00 13,50

1,00 5,85 6,00 35,10 48,60 6,50 315,90

0503 ut Pintat de finestres metàl·liques existents de fusteria 

exterior, dimensions aproximades de 2000x500, amb 

una capa de selladors i dues capes d'esmalt sintètic. 

Inclou decapat previ de la pintura existent

PLANTA BAIXA 2,00

PLANTA PIS 2,00 4,00 103,00 412,00

0504 ut Pintat de portes de pas i bastiment, per entrada als 

lavabos, dimensions aproximades de 2000x900, i tarja 

fixa superior de 600x900, amb una capa de selladora i 

dues capes d'esmalt sintètic. 

PLANTA BAIXA 2,00

PLANTA PIS 2,00 4,00 145,00 580,00

0505 ut Subministra i col·locació de cartell de 20x20 per indicar 

lavabos NENS i lavabos NENES.

Cartell adhesiu a col·locar al costat portes

PLANTA BAIXA 2,00

PLANTA PIS 2,00 4,00 38,00 152,00
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A200 ADEQUACIÓ ESPAI PER RESTES PODA

10 TANQUES EXTERIORS 877,00

1001 ml De subministrament i col·locació de reixat de malla de 

simple torsió plastificada,  de 1.80 m d'alçària, amb pals 

de tub amb acabat plastificat de diàmetre 50 mm 

col·locats cada 3 m, clavats sobre paviment de formigó 

existent, i part proporcional de pals per a punts 

singulars

lateral 1,00 4,00 4,00

previssio laterals portal 2,00 0,50 1,00 5,00 32,00 160,00

1002 ut Portal de malla d'acer galvanitzat amb acabat 

plastificat, de 3 m de longitud, amb dos fulls de 1,50 x 

1,80 m. Inclou suports, pany amb candau, partida 

totalment acabada

1,00 285,00 285,00

1003 ml De limitació d'espai per restes de poda format per 

travesses de fusta tractada amb autoclau de secció 

22x12 de 200 cm de longitud, col·locades de manera 

que tinguin una alçada de 60 cm (3 travesses apilades 

verticlament), col·locades per la cara interior del tancat 

de malla electrosoldada

lateral 2,00 3,00 6,00

cara posterior 1,00 3,00 3,00 9,00 48,00 432,00

RESUM CAPÍTOLS

A100 LAVABOS PLANTA BAIXA I PLANTA PIS 28.627,19

01 ENDERROC 3.779,32

02 RAM DE PALETA 9.837,39

03 INSTAL·LACIONS 5.954,00

04 FUSTERIA 7.384,00

05 PINTURA 1.672,47

A200 ADEQUACIÓ ESPAI PER RESTES DE PODA 877,00

10 TANQUES EXTERIORS 877,00

Total PEM 29.504,19

Despeses Generals 13% sobre PEM 3.835,54

Benefici Industrial 6% sobre PEM 1.770,25

TOTAL PRESSUPOST 35.109,98

IVA 21% 7.373,10

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (PBL) 42.483,08

Figueres, juliol de 2019

Jordi Ricart Solé. Arquitecte
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1.Memòria informativa 
Objecte 
Segons s'estableix en el Reial decret 1627/1997, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció, el promotor està obligat a encarregar la redacció d'un estudi bàsic de seguretat i salut en 
els projectes d'obres en què no es donin algun dels supòsits següents: 
a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 450.759 euros. 
b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a més de 20 
treballadors simultàniament. 
c) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors en 
l'obra, sigui superior a 500. 
d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
Atès que l'obra en qüestió no queda emmarcada entre els grups anteriors, com s'aclareix en el punt "Dades de 
l'Obra" d'aquest mateix EBSS, el promotor AJUNTAMENT de FIGUERES amb domicili a Plaça de l'Ajuntament, 12 i 
NIF P-1707200-J ha designat el signant d'aquest document per a la redacció de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
de l'obra. 
En aquest Estudi Bàsic es realitza descripció dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que s'utilitzaran 
previsiblement, identificant els riscos laborals i especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents 
a eliminar, controlar i reduir aquests riscos. 
Aquest E.B.S.S. servirà de base per a la redacció del Pla de Seguretat i Salut per part de cada Contractista 
intervinent en l'obra en què s'analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes 
en aquest EBSS, adaptant als seus propis recursos, equips i processos constructius. En cap cas les modificacions 
plantejades en el PSS podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos. 
 
Tècnics 
La relació de tècnics intervinents en l'obra és la següent: 
Tècnic Redactor de la memòria valorada: Jordi Ricart Solé. 
Titulació del Projectista: arquitecte. 
Director d'Obra: Jordi Ricart Solé. 
Titulació del Director d'Obra: arquitecte. 
Director de l'Execució Material de l'Obra: Jordi Viñolas Alegrí. 
Titulació del Director de l'Execució Material de l'Obra: arquitecte Tècnic municipal. 
Autor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Jordi Ricart Solé. 
Titulació de l'Autor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: arquitecte. 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució: Jordi Viñolas Alegrí. 
Titulació del coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució: arquitecte tècnic municipal. 
 
Dades de l'Obra 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta per a la MEMÒRIA VALORADA D’OBRES DE 
MANTENIMENT A L’ESCOLA SALVADOR DALÍ. 
El pressupost d'execució per contracta de les obres és de 42.483,08 € inferior als 450.759 euros a partir del qual 
caldria Estudi de Seguretat i Salut. Tal com es descriu, però, en el cronograma del punt 7 de la memòria, es preveu 
desenvolupar l’actuació durant els últims dies d’estiu de l’any 2019. 
El volum de residus a transportar a abocador és de: 7,77 m3. 
Es preveu un termini d'execució de les mateixes de 6 setmanes. 
El nombre d'operaris previstos que intervinguin en l'obra en les diferents fases és de 6. 
No concorrerà la circumstància d'una durada d'obra superior a 30 dies i coincidir 20 treballadors simultàniament que 
segons RD 1627/97 requeriria d'E.S.S. 
El volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors en l'obra és 
de: 450 menor de 500. 
 
Descripció de l'Obra 
MEMÒRIA VALORADA D’OBRES DE MANTENIMENT A L’ESCOLA SALVADOR DALÍ. 
 
2. Agents Intervinents 
Són agents totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació. Les seves 
obligacions vindran determinades pel que disposa aquesta Llei i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel 
contracte que origina la seva intervenció amb especial referència a la LOE i el R.D.1627/97. 
 
 



 
2.1. Promotor 
Es considera promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individualment o col lectivament, 
decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Quan el promotor realitzi directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o determinades parts de 
l'obra, tindrà també la consideració de contractista als efectes de la Llei 32/2006 
Als efectes del RD 1627/97 quan el promotor contracti directament treballadors autònoms per a la realització de 
l'obra o de determinats treballs d'aquesta, tindrà la consideració de contractista excepte en els casos estipulats en 
aquest Reial decret. 
És el promotor qui s'encarregarà la redacció de l'ESS i ha de contractar els tècnics coordinadors de seguretat i salut 
tant en projecte com en execució. 
Facilitarà còpia de l'E.S.S. a les empreses contractistes, subcontractistes o treballats autònoms contractats per 
directament pel promotor, exigint la presentació de Pla de Seguretat i Salut previ al començament de les obres. 
Vetllar perquè el / s contractista / es presentin davant l'autoritat laboral la comunicació d'obertura del centre de 
treball i les seves possibles actualitzacions. 
 
2.2. Projectista 
El projectista és l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. 
Haurà de prendre en consideració, de conformitat amb la Llei de prevenció de riscos laborals, els principis generals 
de prevenció en matèria de seguretat i de salut en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 
 
2.3. Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució 
Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra és el tècnic competent integrat en la 
direcció facultativa, designat pel promotor per dur a terme les següents tasques: 
• Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. 
• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva. 
• Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista. 
• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
• Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. 
• Assegurar-se que les empreses subcontractistes han estat informades del Pla de Seguretat i Salut i estan en 
condicions de complir-lo. 
El Coordinador en matèria de seguretat pot paralitzar els talls o la totalitat de l'obra, si s'escau, quan observés 
l'incompliment de les mesures de seguretat i salut establertes, deixant-ho per escrit en el llibre d'incidències. A més, 
s'haurà de comunicar la paralització al Contractista, subcontractistes afectats, Inspecció de Treball i Seguretat Social 
corresponent i representants dels treballadors. 
 
2.4. Direcció Facultativa 
Direcció facultativa: el tècnic o tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de 
l'execució de l'obra. 
Assumirà les funcions del Coordinador de Seguretat i Salut en el cas que no sigui necessària la seva contractació 
ateses les característiques de l'obra i el que disposa el RD 1627/97. 
En cap cas les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 
2.5. Contractistes i subcontractistes 
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans i 
materials, propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres amb subjecció al projecte i al 
contracte. 
Quan el promotor realitzi directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o determinades parts de 
l'obra, tindrà també la consideració de contractista als efectes de la Llei 32/2006 
Als efectes del RD 1627/97 quan el promotor contracti directament treballadors autònoms per a la realització de 
l'obra o de determinats treballs d'aquesta, tindrà la consideració de contractista excepte en els casos estipulats en 
aquest Reial decret. 
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista o un altre 
subcontractista comitent el compromís de realitzar determinades parts o unitats d'obra. 
Són responsabilitats del contractistes i subcontractistes: 



• El lliurament al Coordinador de Seguretat i Salut en l'obra de documentació clara i suficient en què es determini: 
l'estructura organitzativa de l'empresa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els 
processos i els recursos de què es disposa per a la realització de l'acció preventiva de riscos en l'empresa. 
• Redactar un Pla de Seguretat i Salut segons el que disposa l'apartat corresponent d'aquest ESS i el R.D. 
1627/1997. 
• Aplicar els principis de l'acció preventiva segons Llei de prevenció de riscos laborals. 
• Complir i fer complir al seu personal que estableix el pla de seguretat i salut. 
• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. 
• Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que hagin 
d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra. Vigilaran el compliment d'aquestes mesures per part dels 
treballadors autònoms en el cas que aquests realitzin obres o serveis corresponents a la pròpia activitat de 
l'empresa contractista i es desenvolupin en els seus centres de treballs. 
• Informar per escrit a la resta d'empreses concurrents en l'obra i al coordinador de seguretat i salut en l'obra dels 
riscos específics que puguin afectar altres treballadors de l'obra segons el que disposa el Reial Decret 171/2004. 
• Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra o, si s'escau, de la direcció facultativa. 
• Els contractistes i subcontractistes són els responsables que l'execució de les mesures preventives corresponguin 
amb les fixades en el Pla de Seguretat i Salut. 
• Designar els recursos preventius assignant un o diversos treballadors o, si escau un o diversos membres del servei 
de prevenció propi o aliè de l'empresa.Així mateix ha de garantir la presència d'aquests recursos en l'obra en els 
casos especificats en la Llei 54/2003 i aquests recursos comptaran amb capacitat suficient i disposaran de mitjans 
necessaris per vigilar el compliment de les activitats preventives. 
• Vigilar el compliment de la Llei 32/2006 per les empreses subcontractistes i treballadors autònoms amb que 
contractin, en particular, pel que fa a les obligacions d'acreditació i inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades, 
comptar amb el percentatge de treballadors contractats amb caràcter indefinit aspectes regulats en l'article 4 de la 
Llei i al règim de la subcontractació que es regula en l'article 5. 
• Informar els representants dels treballadors de les empreses que intervinguin en l'execució de l'obra de les 
contractacions i subcontractacions que es facin en la mateixa. 
 
2.6. Treballadors Autònoms 
Treballador autònom: la persona física diferent del contractista i del subcontractista, que realitza de forma personal i 
directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant 
el promotor, el contractista o el subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal lacions de 
l'obra. Quan el treballador autònom ocupi en l'obra treballadors per compte d'altri, té la consideració de contractista o 
subcontractista als efectes de la Llei 32/2006 i del RD 1627/97. 
Els treballadors autònoms estaran obligats a: 
• Aplicar els principis de l'acció preventiva segons la Llei de prevenció de riscos laborals. 
• Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut. 
• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors la Llei de prevenció de 
riscos laborals. 
• Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials. 
• Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
• Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes que preveu el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció 
individual. 
• Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra o, si s'escau, de la direcció facultativa. 
• Informar per escrit a la resta d'empreses concurrents en l'obra i al coordinador de seguretat i salut en l'obra dels 
riscos específics que puguin afectar altres treballadors de l'obra segons el que disposa el Reial decret 171/2004. 
• Hauran de complir el que estableix el pla de seguretat i salut. 
 
2.7. Treballadors per compte d'altri 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes 
les mesures que hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 
La consulta i participació dels treballadors o els seus representants es realitzaran, de conformitat amb el que 
disposa la Llei de prevenció de riscos laborals. 
Una còpia del pla de seguretat i salut i dels seus possibles modificacions serà facilitada pel contractista als 
representants dels treballadors en el centre de treball. 
Usaran adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les màquines, aparells, eines, 
substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb què desenvolupin la seva 



activitat.Utilitzaran correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari. No posaran fora de 
funcionament i utilitzaran correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal lin als espais relacionats 
amb la seva activitat o en els llocs de treball en què aquesta tingui lloc. Informaran immediatament al seu superior 
jeràrquic directe, i als treballadors designats per realitzar activitats de protecció i de prevenció o, si s'escau, al servei 
de prevenció, sobre qualsevol situació que, al seu parer, comporti, per motius raonables, un risc per a la seguretat i 
la salut dels treballadors. Contribuiran al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent a fi de 
protegir la seguretat i la salut dels treballadors en el treball. 
 
2.8. Fabricants i Subministradors d'equips de protecció i Materials de Construcció 
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i estris de treball estan obligats a 
assegurar que aquests no constitueixin una font de perill per al treballador, sempre que siguin instal lats i utilitzats en 
les condicions, forma i per als fins recomanats per ells. 
Els fabricadors, importadors i subministradors de productes i substàncies químiques d'utilització en el treball estan 
obligats a envasar i etiquetar els mateixos de manera que es permeti la seva conservació i manipulació en 
condicions de seguretat i s'identifiqui clarament el seu contingut i els riscos per a la seguretat o la salut dels 
treballadors que el seu emmagatzematge o utilització comportin. 
Han de subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures 
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal, com la seva 
manipulació o utilització inadequades. 
Els fabricants, importadors i subministradors d'elements per a la protecció dels treballadors estan obligats a 
assegurar l'efectivitat dels mateixos, sempre que siguin instal lats i usats en les condicions i de la manera que ells 
recomanin. A aquest efecte, han de subministrar la informació que indiqui el tipus de risc al qual van dirigits, el nivell 
de protecció enfront del mateix i la forma correcta del seu ús i manteniment. 
Els fabricants, importadors i subministradors han de proporcionar als empresaris la informació necessària perquè la 
utilització i manipulació de la maquinària, equips, productes, matèries primeres i estris de treball es produeixi sense 
riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors. 
 
2.9. Recursos preventius 
Per tal d'exercir les tasques de recurs preventiu segons el que estableix la Llei 31/1995, Llei 54/2003 i Reial Decret 
604/2006 l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius que podran ser: 
a. Un o diversos treballadors designats de l'empresa. 
b. Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa 
c. Un o diversos membres del o els serveis de prevenció aliens. 
L'empresa contractista garantirà la presència d'aquests recursos preventius en obra en els casos següents: 
a. Quan els riscos puguin agreujar o modificar, en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència 
d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin necessari el control de la 
correcta aplicació dels mètodes de treball. 
b. Quan es realitzen les següents activitats o processos perillosos o amb riscos especials: 
1. Treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d'alçada. 
2. Feines amb risc de soterrament o enfonsament. 
3. Activitats en què es facin servir màquines que no disposin de declaració CE de conformitat, que siguin del mateix 
tipus que aquelles per les quals la normativa sobre comercialització de màquines requereix la intervenció d'un 
organisme notificat en el procediment de certificació, quan la protecció del treballador no estigui prou garantida tot i 
haver adoptat les mesures reglamentàries d'aplicació. 
4. Treballs en espais confinats. 
5. Feines amb risc d'ofegament per immersió. 
c. Quan sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
També serà necessària la presència, en base als criteris tècnics publicats pel Ministeri, quan en l'obra s'utilitzin 
menors de 18 anys, treballadors especialment sensibles, treballadors de recent incorporació en fase inicial 
d'ensinistrament o cedits per ETT. 
A l'apartat corresponent d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s'especifica quan aquesta presència és 
necessària en funció de la concurrència dels casos abans assenyalats en les fases d'obra i en el muntatge, 
desmuntatge i utilització de mitjans auxiliars i maquinària emprada. 
Davant l'absència d'aquest, o d'un substitut degudament qualificat i nomenat per escrit, es paralitzaran els treballs 
incloent els de les empreses subcontractades o possible personal autònom. 
Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància de donar les instruccions necessàries per al correcte i immediat 
de les activitats preventives, en cas d'observar un deficient compliment d'aquestes o una absència, insuficiència o 
falta d'adequació de les mateixes, s'informarà l'empresari perquè adopti les mesures necessàries per corregir les 
deficiències observades i al coordinador de seguretat i salut i resta de la direcció facultativa. 



El Pla de Seguretat i Salut especificar expressament el nom de la persona o persones designades amb aquesta 
finalitat i es detallaran les tasques que inicialment es preveu necessària la seva presència per concórrer algun dels 
casos especificats anteriorment. 
 
3. Riscos eliminables 
No s'han identificat riscos totalment eliminables. 
Entenem que cap mesura preventiva adoptada enfront d'un risc ho elimina per complet atès que sempre podrà 
localitzar-se una situació per mal ús del sistema, actituds imprudents dels operaris o altres en què aquest risc no 
sigui eliminat. 
Per tant es considera que els únics riscos eliminables totalment són aquells que no existeixen en haver estat 
eliminats des de la pròpia concepció de l'edifici, per l'ús de processos constructius, maquinària, mitjans auxiliars o 
fins i tot mesures del propi disseny del projecte que no generin riscos i sens dubte aquests regs no mereixen d'un 
desenvolupament detingut en aquest Estudi Bàsic. 
 
4. Treballs Previs 
Tanca i Senyalització 
Resulta especialment important restringir l'accés a l'obra de personal no autoritzat, de manera que tot el recinte de 
l'obra, en l'entorn es creen els riscos derivats d'aquesta, quedi inaccessible per persones alienes a l'obra. 
De la mateixa manera cal la instal.lació d'un mínim d'elements de senyalització que garanteixin la presència 
d'informacions bàsiques relatives a la Seguretat i Salut en diversos punts de l'obra. 
Per a això s'instal laran les mesures de tancament i senyalització: 
Cartell informatiu ubicat en un lloc preferent de l'obra en què s'indiquin els telèfons d'interès de la mateixa i en el 
qual com a mínim apareguin reflectits els telèfons d'urgència: serveis sanitaris, bombers, policia, centres 
assistencials, institut toxicològic i els telèfons de contacte de tècnics d'obra i responsables de l'empresa contractista i 
subcontractistes. 
Tancament de l'obra: l'obra romandrà tancada fora de l'horari laboral de manera que no sigui possible l'accés a la 
mateixa sense forçar els elements de tancament. 
 
Locals d'Obra 
La magnitud de les obres i les característiques d'aquestes fan necessari la instal lació dels següent locals 
provisionals d'obra: 
No cal la instal lació de lavabos i dutxa: Donades les característiques de l'obra, la proximitat als domicilis dels 
operaris i / oa la seu de les empreses contractistes es considera innecessari la instal lació de lavabos i dutxes a la 
pròpia obra. 
No cal la instal lació de vàters: Donades les característiques de l'obra i la disponibilitat propera als talls de vàters 
adequats, es considera innecessària la instal lació de vàters a la pròpia obra. 
No cal la instal lació de Menjador i Cuina: Donades les característiques de l'obra, la proximitat als domicilis dels 
operaris i / o restaurants es considera innecessari la instal·lació de menjador i cuina a la pròpia obra. 
 
5. Fases d'Execució 
5.1. Moviment de Terres 
RISCOS: 
• Caigudes a diferent o mateix nivell de persones o objectes. 
• Referents a maquinària i vehicles: bolcades, xocs, cops i caigudes en l'ascens o descens dels mateixos. 
• Atrapaments i atropellaments de persones amb la maquinària. 
• Fallada de les entibacions. 
• Trepitjades sobre materials punxants. 
• Projecció de partícules als ulls. 
• Exposició a soroll i vibracions 
• Emissió de pols: Inhalació o molèsties als ulls. 
• Sobreesforços. 
 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• Durant l'execució d'aquesta fase els RECURSOS PREVENTIUS tindran presència permanent a l'obra ja que 
concorren algun dels supòsits pels quals el Reial Decret 604/2006 exigeix la seva presència. 
• Es procedirà a la localització de conduccions de gas, aigua i electricitat, previ a l'inici del moviment de terres. El tall 
de subministrament o desviament de les conduccions es posarà en coneixement de l'empresa propietària d'aquesta. 
• Es realitzarà un estudi geotècnic que indiqui les característiques i resistència del terreny, així com la profunditat del 
nivell freàtic. 
• Es senyalitzarà la zona i tancarà l'àmbit d'actuació mitjançant tanques de 2 m d'alçada com a mínim i una distància 
mínima de 1,5 m a la vora superior del talús de l'excavació. 



• S'ha d'assenyalar l'accés de la maquinària i del personal a l'obra, sent aquests diferenciats. 
• Es senyalitzaran les zones de circulació en obra per a vehicles i persones i les zones de recollida de materials. 
• Es disposaran rampes d'accés per a camions i vehicles les pendents no seran superiors al 8% en trams rectes i 
12% en trams corbs. 
• L'accés del personal al fons de l'excavació es realitzarà mitjançant escales de mà o rampes proveïts de baranes 
normalitzades. Queda prohibit servir-se del propi entramat, estrebats o encofrat per al descens o ascens dels 
treballadors. 
• Es realitzarà un estudi previ del sòl per comprovar la seva estabilitat i calcular el talús necessari. 
• Les vores superiors del talús, depenent de les característiques del terreny i profunditat de l'excavació, s'ha d'indicar 
la mínima distància d'acostament al mateix per a persones i vehicles. 
• S'evitaran els abassegaments pesats a distàncies menors a 2m de la vora del talús de l'excavació. 
• Es disposaran baranes protectores de 90cm d'alçada, amb barra intermèdia i entornpeus en el perímetre de 
l'excavació, en la vora superior del talús ia 0,6 m d'aquest. 
• Les vores de buits, escales i passarel · les estaran proveïts de baranes normalitzades. 
• Els operaris no han de romandre en plans inclinats amb forts pendents. 
• Els operaris no hauran de romandre en el radi d'acció de màquines o vehicles en moviments. 
• Els operaris no han de romandre sota càrregues suspeses. 
• L'ascens o descens de càrregues es realitzarà lentament, evitant moviments bruscos que provoquin la seva 
caiguda. 
• Les càrregues no seran superiors a les indicades. 
• La maquinària a utilitzar en l'excavació complirà amb les especificacions previstes en aquest document dins 
l'apartat de maquinària. 
• La maquinària disposarà d'un sistema òptic-acústic per a senyalitzar la maniobra. 
• Les eines elèctriques compliran amb les especificacions previstes en aquest document dins l'apartat d'eines 
elèctriques. 
• Evitar l'acumulació de pols, gasos nocius o falta d'oxigen. 
• La il luminació a la zona de treball serà sempre suficient. 
• Es disposarà d'extintors en obra. 
• Es disposarà d'una bomba de buidatge quan hi hagi previsió de fortes pluges o inundacions. 
• En cas d'haver plogut, es respectaran especialment les mesures de prevenció causa de l'augment de la perillositat 
de desploms. 
 
EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
• Casc de seguretat. 
• Calçat amb sola antilliscant. 
• Calçat amb puntera reforçada. 
• Botes de goma o PVC. 
• Protectors auditius. 
• Guants de cuir. 
• Roba de treball adequada. 
• Roba de treball impermeable. 
• Roba de treball reflectant. 
• Cinturó de seguretat i punts d'amarratge. 
 
5.2. Treballs Previs 
Tanca d'Obra 
RISCOS: 
• Afeccions cutànies. 
• Incendis i explosions. 
• Projecció de substàncies en els ulls. 
• Cremades. 
• Intoxicació per ingesta. 
• Intoxicació per inhalació de vapors. 
 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• Les substàncies catalogades com a perilloses, ja siguin residus o abassegaments de material de construcció, s'han 
d'emmagatzemar en un lloc especial que eviti que es barregin entre si o amb altres substàncies no perilloses 
mantenint la distància de seguretat entre substàncies que siguin sinèrgiques entre si o incompatibles. Així mateix, es 
disposaran allunyades de trànsit de persones o maquinària, convenientment senyalitzades i en zones d'accés 
restringido.Las casetes que emmagatzemin substàncies perilloses disposaran ventilació i il · luminació adequades, 
estaran cobertes, tancades amb clau i es mantindran ordenades. En cas d'emmagatzemar substàncies que puguin 



emetre vapors inflamables, disposaran de lluminària antideflagrante.Las substàncies sensibles a les temperatures, 
com les inflamables, s'han de mantenir en lloc aïllat tèrmicament i protegit de fonts de calor o frío.Los llocs 
d'emmagatzematge de substàncies líquides perilloses no tindran embornals pels que puguin evacuar eventuals 
fugues o derrames.Las substàncies perilloses s'emmagatzemaran en envasos adequats, sempre tancats i ben 
etiquetats amb referència expressa a: identificació de producte, composició, dades responsable comercialització, 
pictograma que indiqui perillositat, frases R que descriuen els riscos del producte, frases S que aconsellen com 
manipular el producte i informació toxicològica. L'emmagatzematge es realitzarà el més pròxim a terra possible per 
evitar caigudes, es mantindran amb un estoc mínim i si cal comptaran amb cubeta d'retención.En els punts 
d'emmagatzematge de substàncies perilloses es disposarà de sorra o un altre absorbent per a cas de vessament. 
En els punts d'emmagatzematge de substàncies perilloses es disposarà d'extintor químic i de CO2.Los treballadors 
que manipulin substàncies perilloses comptaran amb la necessària formació i informació. 
• Les substàncies catalogades com a perilloses, ja siguin residus o abassegaments de material de construcció, s'han 
d'emmagatzemar en un lloc especial que eviti que es barregin entre si o amb altres substàncies no perilloses, 
mantenint la distància de seguretat entre substàncies que siguin sinèrgiques entre si o incompatibles. Així mateix, es 
disposaran allunyades de trànsit de persones o maquinària, convenientment senyalitzades i en zones d'accés 
restringit. 
 
6. Maquinària 
En aquest punt es detalla memòria descriptiva de la maquinària prevista durant l'execució de l'obra, assenyalant per 
a cada una d'elles els riscos no eliminables totalment i les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a 
controlar i reduir aquests riscos. 
• Han de disposar de «marcatge CE», declaració «CE» de conformitat i manual d'instruccions. Aquella maquinària 
que per la seva data de comercialització o de posada en servei per primera vegada no els sigui aplicable el 
marcatge CE, s'han de sotmetre a la posada en conformitat d'acord amb el que estableix el RD1215/1997. 
• La maquinària posada en servei a l'empara del que disposa el RD1644/2008 que estableix les normes per a la 
comercialització i posada en servei de les màquines complirà els requisits de seguretat establerts al seu annex I. 
 
6.1. Empenta i Càrrega 
RISCOS: 
• Caiguda de persones a diferent nivell en ascendir o descendir de la màquina. 
• Bolcades, esllavissades ... de la maquinària. 
• Atrapaments de persones per desplom de talussos o bolcada de maquinària per pendent excessiva. 
• Xocs contra objectes o altres màquines. 
• Atropellaments de persones amb la maquinària. 
• Projecció de terra i pedres. 
• Pols, soroll i vibracions. 
• Contactes amb infraestructura urbana: xarxa de sanejament, subministrament d'aigua, conductes de gas o 
electricitat. 
• Cremades. 
 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• Mentre treballin en obra maquinària d'empenta i càrrega dels RECURSOS PREVENTIUS tindran presència 
permanent a l'obra ja que concorren algun dels supòsits pels quals el Reial Decret 604/2006 exigeix la seva 
presència. 
• El personal que utilitzi la maquinària disposarà de la formació adequada. 
• La zona d'actuació haurà de romandre ordenada, lliure d'obstacles, neta de residus i prou il luminada i no es 
permetrà el pas de vianants o operaris. 
• Es traçaran i senyalitzaran els camins de pas de la maquinària que romandran en correctes condicions, evitant la 
formació de sots, flonjalls i zones de fang excessiu. 
• L'ascens i descens de l'operador a la màquina es realitzarà en posició frontal, fent ús dels esglaons i agafadors, 
evitant saltar a terra, i amb el motor apagat. 
• La cabina haurà de romandre neta de draps bruts i combustible. 
• Els terrenys secs seran regats per disminuir la concentració de pols originat per la maquinària. 
• Es col locaran "topalls de final de recorregut" a 2 m. de les vores d'excavació, per evitar una aproximació excessiva 
a aquests. 
• No s'aplegaran piles de terra a distàncies inferiors a 2 m. de la vora de l'excavació. 
• Es col locaran tacs d'immobilització a les rodes, abans de deixar anar els frens quan la màquina estigui en posició 
d'aturada. 
• S'ha de circular a una velocitat màxima de 20 km / h dins del recinte de l'obra. 
• Es tindrà cura especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant. 



• S'ha d'impedir l'entrada de gasos a la cabina del conductor, mitjançant la inspecció periòdica dels punts 
d'escapament del motor. 
• Es mantindrà una distància superior a 3 m. de línies elèctriques inferiors a 66.000 V. i a 5 m. de línies superiors a 
66.000 V. 
• Les operacions de manteniment es realitzaran amb el motor apagat. 
• El canvi d'oli es realitzarà en fred. 
• En maquinària de pneumàtics, la pressió d'aquests serà la indicada pel fabricant i es revisarà setmanalment. 
• No s'obrirà la tapa del radiador quan es produeixi un escalfament excessius del motor, ja que els vapors 
provocarien cremades greus. 
• Apagar el motor i treure la clau per realitzar operacions en el sistema elèctric. 
• S'utilitzaran guants de goma o PVC per a la manipulació de l'electròlit de la bateria. 
• S'utilitzaran guants i ulleres antiprojecció per a la manipulació del líquid anticorrosió. 
• Es comprovarà el funcionament dels frens si s'ha treballat en terrenys inundats. 
• Es realitzarà comprovació diària del funcionament del motor, frens, nivells d'oli, llums i dispositius acústics. 
• No es treballarà amb vents forts o condicions climatològiques adverses. 
• Han de disposar de cabines de seguretat antibolcada (ROPS) i antiimpacte (FOPS). 
• Abans de començar a treballar: ajustar el seient, comprovació del funcionament dels comandaments i posada en 
marxa dels suports hidràulics de immobilització. 
• Han de disposar de farmaciola de primers auxilis i extintor timbrat revisat al dia. 
• Tindran llums, botzina de retrocés i de limitador de velocitat. 
• No es treballarà sobre terrenys amb inclinació superior al 50%. 
• El valor d'exposició diària normalitzat a vibracions mecàniques de cos sencer per a un període de referència de vuit 
hores per a operadors de maquinària pesada no superarà 0,5 m/s2, sent el valor límit de 1,15 m/s2. 
 
EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
• Calçat de seguretat adequats per a la conducció. 
• Calçat amb sola aïllant. 
• Guants aïllants de vibracions. 
• Guants de cuir. 
• Guants de goma o PVC. 
• Roba de treball reflectant. 
• Protectors auditius. 
• Mascaretes antipols. 
• Cinturó de seguretat del vehicle. 
• Cinturó abdominal antivibratori. 
 
Pala Carregadora 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• Per a realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera al terra, es pararà el motor, fre de mà i bloqueig 
de màquina. 
• Queda prohibit l'ús de la cullera com a mitjà de transport de persones o grua. 
• L'extracció de terres s'ha de fer en posició frontal al pendent. 
• El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir l'estabilitat de la 
pala. 
• No es sobrecarregarà la cullera per sobre de la vora de la mateixa. 
 
Retroexcavadora 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• Per a realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera al terra, es pararà el motor, fre de mà i bloqueig 
de màquina. 
• Queda prohibit l'ús de la cullera com a mitjà de transport de persones o grua. 
• Senyalitzar amb calç o guix la zona d'abast màxim de la cullera, per impedir la realització de tasques o 
permanència dins de la mateixa. 
• Els desplaçaments de la retro es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina en el sentit de la marxa. 
Excepte el descens de pendents, que es realitzarà amb la cullera recolzada en la part posterior de la màquina. 
• Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades, seran realitzats per la zona de major altura. 
 
6.2. Transport 
RISCOS: 
• Caiguda de persones a diferent nivell en ascendir o descendir de la màquina. 
• bolcades, esllavissades... de la maquinària. 



• Xocs contra objectes o altres màquines. 
• Atropellaments de persones amb la maquinària. 
• Atrapaments. 
• Projecció de terra i pedres. 
• Pols, soroll i vibracions. 
• Contactes amb infraestructura urbana: xarxa de sanejament, subministrament d'aigua, conductes de gas o 
electricitat. 
• Cremades. 
 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• El valor d'exposició diària normalitzat a vibracions mecàniques de cos sencer per a un període de referència de vuit 
hores per a operadors de maquinària pesada no superarà 0,5 m/s2, sent el valor límit de 1,15 m/s2. 
• Mentre treballin en obra maquinària de transport dels RECURSOS PREVENTIUS tindran presència permanent a 
l'obra ja que concorren algun dels supòsits pels quals el Reial Decret 604/2006 exigeix la seva presència. 
• Fins i tot per circulació per l'interior de l'obra, els conductors disposaran del corresponent permís i la formació 
específica adequada. 
• La zona d'actuació haurà de romandre ordenada, lliure d'obstacles, neta de residus i prou il · luminada i no es 
permetrà el pas de vianants o operaris. 
• Es traçaran i senyalitzaran els camins de pas de vehicles que romandran en correctes condicions, evitant la 
formació de sots, flonjalls i zones de fang excessiu. 
• L'ascens i descens del conductor al vehicle es realitzarà en posició frontal, fent ús dels esglaons i agafadors, 
evitant saltar a terra, i amb el motor apagat. 
• La cabina haurà de romandre neta de draps bruts i combustible. 
• Els terrenys secs seran regats per disminuir la concentració de pols originat pels vehicles 
• S'ha de circular a una velocitat màxima de 20 km / h dins del recinte de l'obra. 
• Es tindrà cura especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant. 
• Les operacions de manteniment es realitzaran amb el motor apagat. 
• El canvi d'oli es realitzarà en fred. 
• Els pneumàtics tenen la pressió indicada pel fabricant i es revisarà setmanalment. 
• No s'obrirà la tapa del radiador quan es produeixi un escalfament excessiu del motor, ja que els vapors provocarien 
cremades greus. 
• Es comprovarà el funcionament dels frens si s'ha treballat en terrenys inundats. 
• Es realitzarà comprovació diària del funcionament del motor, frens, nivells d'oli, llums i dispositius acústics. 
• Han de disposar de farmaciola de primers auxilis i extintor timbrat i revisat. 
• Els vehicles disposaran de botzina de retrocés. 
 
EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
• Cinturó abdominal antivibratori. 
• Casc de seguretat. 
• Calçat de seguretat adequats per a la conducció. 
• Botes impermeables. 
• Botes de goma o PVC. 
• Guants aïllants de vibracions. 
• Guants de cuir. 
• Guants de goma o PVC. 
• Roba de treball reflectant. 
• Roba de treball impermeable. 
• Ulleres de protecció. 
• Protectors auditius. 
 
Camió Transport 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 
• Les càrregues es repartiran uniformement a la caixa; En cas de materials solts, s'han de cobrir mitjançant una lona 
i formaran un pendent màxim del 5%. 
• Prohibit el transport de persones fora de la cabina. 
• Es col locarà el fre en posició de frenada i falques d'immobilització sota de les rodes en cas d'estar situat en 
pendents abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega. 
• Per a la realització de la càrrega i descàrrega, el conductor romandrà fora de la cabina. 
• La càrrega i descàrrega es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la 
càrrega. 



• S'utilitzaran escales metàl liques amb ganxos d'immobilització i seguretat per ascendir o descendir a la caixa. 
Evitant pujar grimpant sobre la caixa o baixar saltant directament a terra. 
 
Dúmper 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• Els conductors del dúmper disposaran del permís classe B2, per autoritzar la seva conducció. 
• La posada en marxa es realitzarà subjectant fermament la maneta, amb el dit polze en el mateix costat que els 
altres, per evitar atrapaments. 
• La càrrega, no tindrà un volum excessiu que dificulti la visibilitat frontal del conductor. 
• La càrrega no sobresortirà dels laterals. 
• Estarà prohibit el transport de persones en el cubilot del dúmper. 
• No es transitarà sobre talussos i superfícies amb pendents superiors al 20% en terrenys humits i 30% en secs. 
• El descens sobre superfícies inclinades es realitzarà frontalment, al contrari que l'ascens que es realitzarà marxa 
cap enrere, per evitar la bolcada del vehicle, especialment si està carregat. 
 
7. Procediments coordinació d'activitats empresarials 
Tal com estableix el Reial Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de 
riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials, es requereix un sistema eficaç de coordinació 
empresarial en matèria de prevenció de riscos laborals en els supòsits de concurrència d'activitats empresarials en 
un mateix centre de treball. 
Per satisfer les necessitats de coordinació abans exposades es plantegen les següents mesures: 
• Els recursos preventius de l'obra assumiran la responsabilitat de garantir el eficaç funcionament de la coordinació 
d'activitats empresarials entre les diferents empreses concurrents en la obra.Antes del començament de l'activitat en 
obra de qualsevol empresa concurrent en aquesta, el contractista principal posarà en el seu coneixement que 
disposa la documentació preventiva de l'obra i les mesures de coordinació empresarial.El contractista principal 
assumirà la responsabilitat de mantenir informats als responsables preventius de les empreses concurrents de la 
informació en matèria preventiva i de coordinació d'activitats que siguin de seva incumbència.Previ al començament 
de treballs del personal de les diferents empreses concurrents, s'hauran difós de manera suficient les instruccions de 
caràcter preventiu i de coordinació empresarial, procediments i protocols d'actuació a tots els treballadors 
intervinents. Aquesta responsabilitat recau en els responsables preventius de les diferents empreses i en última 
instància en el contractista principal. 
• Els recursos preventius de l'obra assumiran la responsabilitat de garantir el eficaç funcionament de la coordinació 
d'activitats empresarials entre les diferents empreses concurrents en l'obra. 
• Abans del començament de l'activitat en obra de qualsevol empresa concurrent en aquesta, el contractista principal 
ha d'assabentar que disposa la documentació preventiva de l'obra i les mesures de coordinació empresarial. 
• El contractista principal assumirà la responsabilitat de mantenir informats als responsables preventius de les 
empreses concurrents de la informació en matèria preventiva i de coordinació d'activitats que siguin de la seva 
incumbència. 
• Previ al començament de treballs del personal de les diferents empreses concurrents, s'hauran difós de manera 
suficient les instruccions de caràcter preventiu i de coordinació empresarial, procediments i protocols d'actuació a 
tots els treballadors intervinents. Aquesta responsabilitat recau en els responsables preventius de les diferents 
empreses i en última instància en el contractista principal. 
 
8. Control d'accés a l'obra 
El contractista principal posarà en pràctica un procediment de control d'accessos tant de vehicles com de persones a 
l'obra de manera que quedi garantit que només persones autoritzades puguin accedir-hi. 
Serà en el Pla de Seguretat i Salut on es materialitzi la manera com aquest es durà a terme i serà el coordinador en 
l'aprovació preceptiva d'aquest pla qui validi el control dissenyat. 
Aquest document estableix els principis bàsics de control entre els quals es contemplen les següents mesures: 
• El contractista designarà una persona del nivell de comandament per responsabilitzar-se del correcte funcionament 
del procediment de control d'accessos. S'informarà el coordinador de seguretat i salut del nomenament abans del 
començament de l'obra i en el cas de substitució. Si es produeix una absència puntual d'aquest en l'obra, es 
designarà substitut competent de manera que en cap moment quedi desatès aquest control. 
• La tanca perimetral de l'obra garantirà que l'accés tant de vehicles com de vianants a l'obra queda restringit als 
punts controlats d'accés. 
• Quan per motius derivats dels propis treballs de l'obra sigui necessari retirar part de les tanques d'accés a l'obra 
deixant expedit el mateix per punts no controlats, caldrà que es disposi personal de control en aquests llocs. 
• En els accessos a l'obra se situaran cartells senyalitzadors, conforme al Reial Decret 485/1997 senyalització de 
llocs de treball, que informin sobre la prohibició d'accés de persones no autoritzades i de les condicions establertes 
per a l'obra per a l'obtenció d'autorització. 



• Durant les hores en què en l'obra no han de romandre treballadors, l'obra quedarà totalment tancada, bloquejant 
els accessos habitualment operatius en horari de treball. 
• El contractista garantirà, documentalment si cal, que tot el personal que accedeix a l'obra es troba al corrent en les 
seues obligacions amb l'administració social i sanitària i disposa de la formació apropiada derivada de la Llei de 
prevenció de riscos, Conveni d'aplicació i resta de normativa del sector. 
 
9. Legislació 
Tant la Contracta com la Propietat, assumeixen sotmetre a l'arbitri dels tribunals amb jurisdicció en el lloc de l'obra. 
Durant la totalitat de l'obra es farà el que disposa la normativa vigent, especialment la d'obligat compliment entre les 
quals cal destacar: 
Reial Decret 2291/1985 de 8 de novembre Reglament d'aparells d'elevació i manutenció dels mateixos. 
Reial decret 1407/1992 Decret Regulador de les condicions per a la Comercialització i Lliure Circulació 
intracomunitària dels equips de protecció individual. 
Llei 31/1995 Prevenció de riscos laborals 
Reial Decret 1627/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 
Reial decret 39/1997 Reglament dels serveis de prevenció de riscos laborals. 
Reial decret 485/1997 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Reial Decret 486/1997 Estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
Reial decret 487/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
comporti riscos, especialment dorsolumbars, per als treballadors. 
Reial decret 488/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatius al treball amb equips que inclouen pantalles 
de visualització. 
Reial Decret 665/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens 
durant el treball. 
Reial decret 664/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics 
durant el treball. 
Reial Decret 773/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels EPI. 
Reial Decret 1215/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball. 
Reial Decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc 
elèctric. 
Reial Decret 374/2001 Protecció de la Salut i Seguretat dels Treballadors contra els Riscos relacionats amb els 
agents químics durant el treball. 
Reial decret 842/2002 de 2 d'agost REBT.Reglament Electrotècnic per a BT i instruccions complementàries. 
Reial decret 836/2003 de 27 de juny Reglament d'aparells d'elevació i manutenció referent a grues torre per a obra o 
altres aplicacions. 
Llei 54/2003 Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 
Reial Decret 171/2004 Desenvolupa L.P.R.L. en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 
Reial Decret 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que estableix disposicions mínimes de seguretat i salut per a l'ús 
d'equips en treballs temporals d'altura. 
Reial Decret 1311/2005, protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin 
derivar de l'exposició a vibracions mecàniques. 
Guia tècnica per al'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels equips de treball. 
Reial decret 286/2006, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició al soroll. 
Reial decret 396/2006, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs 
amb risc d'exposició a l'amiant. 
Reial Decret 604/2006, que modifica el Reial decret 39/1997 i el Reial Decret 1627/1997 abans esmentats. 
Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i Reial Decret 1109/2007 que la 
desenvolupa. 
Resolució d'1 d'agost de 2007 de la Direcció General de Treball que inscriu i publica el Conveni Col · lectiu General 
del Sector de la Construcció. 
En totes les normes esmentades anteriorment que després de la seua publicació i entrada en vigor hagin sofert 
modificacions, correcció d'errors o actualitzacions per disposicions més recents, es quedarà amb el que disposa 
aquestes últimes. 
 
Figueres, juliol de 2019 
 
Jordi Ricart Solé. Arquitecte 
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