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DESCENS DE CÀRREGUES 

Els càlculs realitzats a continuació estan basats d’acord amb lo establert al Codi 

Tècnic de l’Edificació (CTE), específicament, als documents bàsics de seguretat estructural 

(DB-SE), accions en l’edificació (DB-SE-AE), annex C. 

Per tal de comprovar estructuralment l’edifici, es necessari: 

- Determinar la situació de dimensionat que resulti més deficients. Aquestes situacions 

es dividiran en, persistents (condicions normals d’ús) , transitòries (condicions 

aplicables amb un interval de tems limitat) o extraordinàries (normalment es refereix 

a les accions accidentals). 

- Establir les accions que s’han de tenir en compte segons l’estructura. 

- Realitzar l’ anàlisis estructural. 

- Verificar que, per a les situacions de dimensionat realitzades, no es sobrepassin els 

estats límits. A l’hora de verificar es tindrà en compte el pas del tems, ja que aquestes 

poden incidir a la capacitat portant. 

Accions en l’edificació segons DB-SE-AE; son totes aquelles càrregues degudes a mobiliari, 

obra, persones, accions climàtiques que rep l’estructura com el vent, la neu... 

Aquestes accions, es poden dividir en: 

- Accions permanents (G): Aquelles accions que actuen en tot moment sobre l’edifici, 

amb posició constant. La seva magnitud pot ser constant o no, però amb variació 

depreciable. 

- Accions variables (Q): Aquelles accions que poden actuar o no sobre l’edifici, com 

les degudes a l’ús o accions climàtiques. 

- Accions accidentals (A): Aquelles accions amb una probabilitat d’ocurrència molt 

petita però de gran importància, com incendis, sisme...

 

Els pesos específics dels materials de construcció, s’especifiquen a continuació a la Taula C.1, 

segons l’Annex C del CTE DB-SE-AE Annex D. 

Començarem per realitzar el descens de càrregues, tenint en compte la forma singular 

del nostre edifici objecte d’estudi. 

Dades dels materials que utilitzarem per als càlculs, segons normatives vigents: EHE, CTE ... 

Consideraré, que encara que la zona on s’ubica l’edifici seria un ambient IIIa, ja que esta 

exposada a ambients marins a menys de 5 kilòmetres, suposarem que l’estructura, realitzada 

sobre els anys 60 s’utilitzava un formigó HA-25 N/mm², per tant per realitzar el descens de 

càrrega, opto per considerar aquest valor que es més prescriptiu ja que desconeixem el formigó 

emprat a l’edifici. 

Als annexos, memòria de càlcul, utilitzarem les dades relacionades amb l’ambient IIIa, per a 

determinar tota la nova fonamentació. 

Formigó. Composició: 

- Formigó per a armat la fonamentació HA-25 N/mm². 

- Formigó per a armar a estructura i forjats HA-25 N/mm² 

- Consistència tova a fonaments, forjats i pilars 

- Tamany màxim d’àrid 12 mm. Per a la Fonamentació i plantes. 

Contingut de ciment: 
- Ambient IIIa  275 kg/m3 

Relació aigua / ciment 

- Ambient IIa  0.60 

Durabilitat.

A fi de garantir la durabilitat de l’estructura durant la seva vida útil, l’article 37 de la EHE 

estableix els següents paràmetres: 

 A fi de determinar els recobriments exigits en la taula 37.2.4 de la EHE, es considera tota 

l’estructura en ambient IIa, exteriors sotmesos a humitat alta (> 65%) 

 Per tal de garantitzar els recobriments s’exigirà la disposició de separadors homologats 

d’acord amb els criteris en quant a distancies i posició en l’article 66.2 de la EHE. 

 Les mides dels recobriments estan indicades als plànols d’estructura. 

Acer corrugat. 

 Serà del tipus B-500S. 

 Els assajos són els corresponents al control normal indicats a la E.H.E. 
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ESTAT DE CÀRREGUES 

Càrregues Sostre Planta Badalot. 

Forjat tipus unidireccional, amb semibiguetes de formigó i bloc ceràmic, amb un cantell 

de (18 + 4), i un intereix de 60 cm. 

Consideraré la coberta plana, a la catalana, per realitzar el càlcul, assenyalat en el 

quadre adjunt.  

Podrem considerar, segons normativa aplicable, una càrrega de neu de 0,4 kN/m², ja que 

el nostre edifici es troba situat a una altitud inferior a 1.000 metres, i l’edifici esta format per 

coberta plana. 

Accions Permanents: 

- Pes Propi Forjat (18 + 4):               3 kN/m². 

- Pes Propi Coberta plana transitable:  2,5  kN/m². 

Accions Variables: 

- Sobrecarregues d’ús :   1 kN/m²   

- Sobrecàrrega de neu:     0,40 kN/m²  

Suma total = 6,9 kN/m² 
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Per tant, considerarem que el pes del sostre planta badalot serà de 6,90 kN/m² 

- Carrega lineal al damunt paret 1:   6,90 kN/m² * 0,96 = 6,62 kN/m². 

- Pes Propi paret 1:    1,8 kN/m3 * 2,50 m. * 0,15 m. = 0,68 kN 

PES TOTAL:  6,62 kN/m². + 0,68 kN = 7,30 kN/m² 

 

Càrregues Sostre Planta Tercera. 

Forjat tipus unidireccional, amb semibiguetes de formigó i bloc ceràmic, amb un 

cantell de (18 + 4), i un intereix de 60 cm. 

Consideraré la coberta plana, a la catalana, per realitzar el càlcul, assenyalat en el 

quadre adjunt.  

Podrem considerar, segons normativa aplicable, una càrrega de neu de 0,4 kN/m², 

ja que el nostre edifici es troba situat a una altitud inferior a 1.000 metres, i l’edifici esta 

format per coberta plana. 

Accions Permanents: 

- Pes Propi Forjat:  4 kN/m². 

- Pes Propi Coberta plana transitable:  2,5  kN/m². 

Accions Variables: 

- Sobrecarregues d’ús : 1 kN/m²   

- Sobrecàrrega de neu:   0,40 kN/m²  

Suma total = 7,9 kN/m² 

Per tant, considerarem que el pes del sostre planta tercera serà de 7,90 kN/m² 

- Carrega lineal al damunt paret 1:   7,90 kN/m² * 4,82 =  38,08 kN/m². 

- Pes Propi paret 1:    1,8 kN/m3 * 2,87 m. * 0,15 m. = 0,77 kN 

PES TOTAL:  38,08 kN/m². + 0,77 kN = 38,85 kN/m² 

 

Càrregues Sostre Planta Segona, Primera i Baixa. 

Forjat tipus unidireccional, amb semibiguetes de formigó i bloc ceràmic, amb un 

cantell de (18 + 4), i un intereix de 60 cm. 

Consideraré la coberta plana, a la catalana, per realitzar el càlcul, assenyalat en el 

quadre adjunt.  

Podrem considerar, segons normativa aplicable, una càrrega de neu de 0,4 kN/m², 

ja que el nostre edifici es troba situat a una altitud inferior a 1.000 metres, i l’edifici esta 

format per coberta plana. 

Per al pes de la tabiqueria, suposarem que com només l’ús de l’edifici es per a 

manteniment, aquest el considerarem només d’1,0  kN/m². 

Accions Permanents: 

- Pes Propi Forjat:  4 kN/m². 

- Pes Propi Paviment:  1,0  kN/m². 

- Pes Propi Envans:   1,0  kN/m². 

Accions Variables: 

- Sobrecarregues d’ús : 2 kN/m²   

Suma total = 8,0 kN/m² 

Per tant, considerarem que el pes dels sostres planta segona, primera i baixa,  serà de 8,0 kN/m² 

- Carrega lineal al damunt paret 1 (sostre planta segona):   8,0 kN/m² * 4,82 = 38,56 kN/m². 

- Pes Propi paret 1:    1,8 kN/m3 * 2,87 m. * 0,15 m. = 0,77 kN 

PES TOTAL:  38,56 kN/m². + 0,77 kN = 39,33 kN/m² 

 

Descens de Càrrega Paret 1: 

Pes Sostre Planta Badalot = 7,30 kN/m²  

Pes Sostre Planta Tercera = 7,30 kN/m² +  38,85 kN/m² = 46,15 kN/m² 

Pes Sostre Planta Segona = 46,15 kN/m² + 39,33 kN/m²  = 85,48 kN/m² 

Pes Sostre Planta Primera = 85,48 kN/m² + 39,33 kN/m² = 124,81 kN/m² 

Pes Sostre Planta Baixa = 124,81 kN/m² + 39,33 kN/m² = 161,14 kN/m². 

TOTAL  Paret 1 = 161,14 kN/m² 

� = Pes  ÷  Superfície  

2,5 = (161,14 kN/m² * 100) ÷ S  

Per tant, 

S = 161,140 kN/m² ÷ 2,5 = 64,46 kN/m² 

L = �Superfície = 8,02 cm. 
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Càlcul Jàssera J1-J2 

Planta Badalot: 

Càrrega planta badalot = 6,90 kN/m² * 3,95 m. = 27,26 kN/m. 

Mf max = (q* L²) ÷ 8 = (27,26 kN/m * (5,78 )²) ÷ 8 = 113,84  mkN 

Entrem a les taules adimensionals, ja que per una b= 0,50 no tenim la taula 

corresponent, per a un HA-30 i Acer B500S  podem definir que: 

Mb ÷ b = 113,84mkN ÷ 0,50m = 227,68 mkN. CUMPLEIX 

 

Amb aquest valor deduïm que l’estructura aguanta. Només amb les dimensions ja 

compliria encara que segons el llibre J.Montoya i per que la jàssera treballi correctament ha 

de tenir un armat mínim i per tant considerem que el té sobradament. Segons taules no 

seria necessari la col·locació d’armadura superior, encara que segurament la tindrà, 

encara que sigui armat mínim. 

Com a mínim li correspondrien 4 Ø 14 d’armat inferior i l’armat de pell considerem 

que estarà com a armat superior encara que per normativa no hi seria necessari. 

 

Planta Tercera: 

Càrrega planta tercera = 7,90 kN/m² * 3,95 m. = 31,21 kN/m. 

Càrrega Repartida, q = 31,21 kN/m * 5,78 (longitud jàssera) = 180,39 kN 

Reaccions: 

Ra = Rb = 180,39 kN ÷ 2 = 90,20 kN 

 

Planta Segona: 

Càrrega planta segona = 8,00 kN/m² * 3,95 m. = 31,60 kN/m. 

Càrrega Repartida, q = 31,60 kN/m * 5,78 (longitud jàssera) = 182,65 kN 

Reaccions: 

Ra = Rb = 182,65 kN ÷ 2 = 91,33 kN 

 

Planta Primera: 

Càrrega planta primera = 8,00 kN/m² * 3,95 m. = 31,60 kN/m. 

Càrrega Repartida, q = 31,60 kN/m * 5,78 (longitud jàssera) = 182,65 kN 

Reaccions: 

Ra = Rb = 182,65 kN ÷ 2 = 91,33 kN 

 

Planta Baixa: 

Càrrega planta baixa = 8,00 kN/m² * 3,95 m. = 31,60 kN/m. 

Càrrega Repartida, q = 31,60 kN/m * 5,78 (longitud jàssera) = 182,65 kN 

Reaccions: 

Ra = Rb = 182,65 kN ÷ 2 = 91,33 kN 

Pes Propi pilastra = 0,45 m. * 0,75 m. * 12,51 m. * 18,00 kN/m3 = 76,00 kN 

Càrrega puntual sobre fonament: 90,20 kN + (3 * 91,33 kN) + 76,00 kN  = 440,19  kN 

Segons taula 4.4 resistència a compressió característica DB S F de l’annex C, un totxo de 

0,15 m amb morter M-7,5 aguanta una resistència de 5N/mm² 

Per tant, 

� a peu de fonament = 440.190 N ÷ ( 450 * 750) = 1,30 < 5 CUMPLEIX 
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Estructura Proposta D’intervenció: 

Els càlculs realitzats a continuació estan basats d’acord amb lo establert al Codi 

Tècnic de l’Edificació (CTE), específicament, als documents bàsics de seguretat estructural 

(DB-SE), accions en l’edificació (DB-SE-AE), annex C. 

Per tal de comprovar estructuralment l’edifici, es necessari: 

- Determinar la situació de dimensionat que resulti més deficients. Aquestes situacions 

es dividiran en, persistents (condicions normals d’ús) , transitòries (condicions 

aplicables amb un interval de tems limitat) o extraordinàries (normalment es refereix 

a les accions accidentals). 

- Establir les accions que s’han de tenir en compte segons l’estructura. 

- Realitzar l’ anàlisis estructural. 

- Verificar que, per a les situacions de dimensionat realitzades, no es sobrepassin els 

estats límits. A l’hora de verificar es tindrà en compte el pas del tems, ja que aquestes 

poden incidir a la capacitat portant. 

Accions en l’edificació segons DB-SE-AE; son totes aquelles càrregues degudes a mobiliari, 

obra, persones, accions climàtiques que rep l’estructura com el vent, la neu... 

Aquestes accions, es poden dividir en: 

- Accions permanents (G): Aquelles accions que actuen en tot moment sobre l’edifici, 

amb posició constant. La seva magnitud pot ser constant o no, però amb variació 

depreciable. 

- Accions variables (Q): Aquelles accions que poden actuar o no sobre l’edifici, com 

les degudes a l’ús o accions climàtiques. 

- Accions accidentals (A): Aquelles accions amb una probabilitat d’ocurrència molt 

petita però de gran importància, com incendis, sisme... 

 
 

Els pesos específics dels materials de construcció, s’especifiquen a continuació a la Taula C.1, 

segons l’Annex C del CTE DB-SE-AE Annex D. 

Començarem per realitzar el descens de càrregues, tenint en compte la forma singular 

del nostre edifici objecte d’estudi. 

Dades dels materials que utilitzarem per als càlculs, segons normatives vigents: EHE, CTE ... 

Formigó. Composició: 

- Formigó per a armat la fonamentació HA-30 N/mm². 

- Formigó per a armar a estructura i forjats HA-30 N/mm² 

- Consistència tova a fonaments, forjats i pilars 

- Tamany màxim d’àrid 12 mm. Per a la Fonamentació i plantes. 

Contingut de ciment: 
- Ambient IIIa  275 kg/m3 

Relació aigua / ciment 

- Ambient IIa  0.60 

Durabilitat. 

 A fi de garantir la durabilitat de l’estructura durant la seva vida útil, l’article 37 de la EHE 

estableix els següents paràmetres: 

 A fi de determinar els recobriments exigits en la taula 37.2.4 de la EHE, es considera tota 

l’estructura en ambient IIa, exteriors sotmesos a humitat alta (> 65%) exceptuant els elements que 

estan protegits que es considerarà el ambient I, interiors d’edificis no sotmesos a condensacions. 

 Per tal de garantitzar els recobriments s’exigirà la disposició de separadors homologats 

d’acord amb els criteris en quant a distancies i posició en l’article 66.2 de la EHE. 

 Les mides dels recobriments estan indicades als plànols d’estructura. 

Acer corrugat. 

 Serà del tipus B-500S. 

 Els assajos són els corresponents al control normal indicats a la E.H.E. 
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Càrregues Sostre Planta Badalot. 

Forjat tipus unidireccional, amb semibiguetes de formigó i bloc ceràmic, amb un cantell 

de (18 + 4), i un intereix de 60 cm. 

Consideraré la coberta plana, a la catalana, per realitzar el càlcul, assenyalat en el 

quadre adjunt.  

Podrem considerar, segons normativa aplicable, una càrrega de neu de 0,4 kN/m², ja que 

el nostre edifici es troba situat a una altitud inferior a 1.000 metres, i l’edifici esta format per 

coberta plana. 

Accions Permanents: 

- Pes Propi Forjat (18 + 4):               3     kN/m². 

- Pes Propi Coberta plana transitable:  2,5  kN/m². 

Accions Variables: 

- Sobrecarregues d’ús :   1,00  kN/m²   

- Sobrecàrrega de neu:     0,40 kN/m²  

Suma total = 6,9 kN/m² 
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Per tant, considerarem que el pes del sostre planta badalot serà de 6,90 kN/m² 

- Carrega lineal al damunt paret 1:   6,90 kN/m² * 1,05 = 7,24 kN/m². 

- Pes Propi paret 1:        1,8 kN/m3 * 2,70 m. * 0,15 m. = 0,73 kN 

PES TOTAL:  7,24 kN/m². + 0,73 kN = 7,97 kN/m² 

 

Càrregues Sostre Planta Tercera. 

Forjat tipus unidireccional, amb semibiguetes de formigó i bloc ceràmic, amb un 

cantell de (18 + 4), i un intereix de 60 cm. 

Consideraré la coberta plana, a la catalana, per realitzar el càlcul, assenyalat en el 

quadre adjunt.  

Podrem considerar, segons normativa aplicable, una càrrega de neu de 0,4 kN/m², 

ja que el nostre edifici es troba situat a una altitud inferior a 1.000 metres, i l’edifici esta 

format per coberta plana. 

Accions Permanents: 

- Pes Propi Forjat:  4 kN/m². 

- Pes Propi Coberta plana transitable:  2,5  kN/m². 

Accions Variables: 

- Sobrecarregues d’ús : 1 kN/m²   

- Sobrecàrrega de neu:   0,40 kN/m²  

Suma total = 7,9 kN/m² 

Per tant, considerarem que el pes del sostre planta tercera serà de 7,90 kN/m² 

- Carrega lineal al damunt paret 1:   7,90 kN/m² * 4,82 =  38,08 kN/m². 

- Pes Propi paret 1:    1,8 kN/m3 * 2,87 m. * 0,15 m. = 0,77 kN 

PES TOTAL:  38,08 kN/m². + 0,77 kN = 38,85 kN/m² 

 

Càrregues Sostre Planta Segona, Primera i Baixa. 

Forjat tipus unidireccional, amb semibiguetes de formigó i bloc ceràmic, amb un 

cantell de (18 + 4), i un intereix de 60 cm. 

Consideraré la coberta plana, a la catalana, per realitzar el càlcul, assenyalat en el 

quadre adjunt.  

Podrem considerar, segons normativa aplicable, una càrrega de neu de 0,4 kN/m², 

ja que el nostre edifici es troba situat a una altitud inferior a 1.000 metres, i l’edifici esta 

format per coberta plana. 

Per al pes de la tabiqueria, suposarem que com només l’ús de l’edifici es per a 

manteniment, aquest el considerarem només d’1,0  kN/m². 

Accions Permanents: 

- Pes Propi Forjat:  4     kN/m². 

- Pes Propi Paviment:  1,0  kN/m². 

- Pes Propi Envans:   1,0  kN/m². 

Accions Variables: 

- Sobrecarregues d’ús : 2 kN/m²   

Suma total = 8,0 kN/m² 

Per tant, considerarem que el pes dels sostres planta segona, primera i baixa,  serà de 8,0 kN/m² 

- Carrega lineal al damunt paret 1 (sostre planta segona):   8,0 kN/m² * 4,82 = 38,56 kN/m². 

- Pes Propi paret 1:    1,8 kN/m3 * 2,87 m. * 0,15 m. = 0,77 kN 

PES TOTAL:  38,56 kN/m². + 0,77 kN = 39,33 kN/m² 

 

Descens de Càrrega Paret 1: 

Pes Sostre Planta Badalot =  7,97 kN/m²  

Pes Sostre Planta Tercera =   7,97 kN/m² +  38,85 kN/m² = 46,82 kN/m² 

Pes Sostre Planta Segona = 46,82 kN/m² + 39,33 kN/m²  = 86,15 kN/m² 

Pes Sostre Planta Primera =  86,15 kN/m² + 39,33 kN/m² = 125,48 kN/m² 

Pes Sostre Planta Baixa =    125,48 kN/m² + 39,33 kN/m² = 164,81 kN/m². 

TOTAL Càrregues Paret 1 = 164,81 kN/m² 

� = Pes  ÷  Superfície  

2,5 = (164,81 kN/m² * 100) ÷ S  

Per tant, 

S = 161.810 kN/m² ÷ 2,5 = 65,92 kN/m² 

L = �Superfície = 8,11 cm. 
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Càlcul Jàssera J1-J2 

Planta Badalot: 

Càrrega planta badalot = 6,90 kN/m² * 3,95 m. = 27,26 kN/m. 

Mf max = (q* L²) ÷ 8 = (27,26 kN/m * (5,78 )²) ÷ 8 = 113,84  mkN. 

Entrem a les taules adimensionals, ja que per una b= 0,50 no tenim la taula corresponent, 

per a un HA-30, Acer B500S  i Md = 113,84 mkN. 

 

Amb aquest valor deduïm que l’estructura aguanta. Només amb les dimensions ja 

compliria i es podria afirmar que la jàssera treballa correctament. Per altra banda,  segons el 

llibre J.Montoya i per que la jàssera treballi correctament ha de tenir un armat mínim i per tant 

considerem que el té sobradament. Segons taules no seria necessari la col·locació d’armadura 

superior, encara que segurament la tindrà, encara que sigui armat mínim. 

Com a mínim li correspondrien 4 Ø 16 d’armat inferior i l’armat de pell considerem que 

estarà com a armat superior encara que per normativa no hi seria necessari. 

 
 

Planta Tercera: 

Càrrega planta tercera = 7,90 kN/m² * 3,95 m. = 31,21 kN/m. 

Càrrega Repartida, q = 31,21 kN/m * 5,78 (longitud jàssera) = 180,39 kN 

Reaccions: 

Ra = Rb = 180,39 kN ÷ 2 = 90,20 kN 

 

Planta Segona: 

Càrrega planta segona = 8,00 kN/m² * 3,95 m. = 31,60 kN/m. 

Càrrega Repartida, q = 31,60 kN/m * 5,78 (longitud jàssera) = 182,65 kN 

Reaccions: 

Ra = Rb = 182,65 kN ÷ 2 = 91,33 kN 
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Planta Primera: 

Càrrega planta primera = 8,00 kN/m² * 3,95 m. = 31,60 kN/m. 

Càrrega Repartida, q = 31,60 kN/m * 5,78 (longitud jàssera) = 182,65 kN 

Reaccions: 

Ra = Rb = 182,65 kN ÷ 2 = 91,33 kN 

 

Planta Baixa: 

Càrrega planta baixa = 8,00 kN/m² * 3,95 m. = 31,60 kN/m. 

Càrrega Repartida, q = 31,60 kN/m * 5,78 (longitud jàssera) = 182,65 kN 

Reaccions: 

Ra = Rb = 182,65 kN ÷ 2 = 91,33 kN 

Pes Propi pilastra = 0,45 m. * 0,75 m. * 12,73 m. * 18,00 kN/m3 = 77,33 kN 

Càrrega puntual sobre fonament: 90,20 kN + (3 * 91,33 kN) + 77,33 kN  = 441,52  kN 

Segons taula 4.4 resistència a compressió característica DB S F de l’annex C, un totxo 

de 0,15 m amb morter M-7,5 aguanta una resistència de 5N/mm². 

Per tant, 

� a peu de fonament = 441.520 N ÷ ( 450 * 750) = 1,31 < 5 CUMPLEIX 

 

Càlcul pilar metàl·lic 

Càrrega = 441,52 kN. 

Alçada pilar metàl·lic 5,15 m. 

Pilar  recolzat – encastat �= 0,75 

Per tant, 

� = 0,75 * 5,15 m. = 3,86 m. longitud de pandeig. 

Predimensionarem per una HEB- 160 mm. 

Segons la taula del perfil HEB- 160mm, extraiem les dades següents: 

 

Ix = 6,72 m. 

A = 58,4 cm². 

w = 1,37 

� = 386 mm. ÷ 6,72 = 57,44 � 58 

Per tant, 

�adm = (P * w) ÷ A = (441.520 N * 1,37) ÷ 5.840 = 103,58  

� adm del ferro = 1.700 kg/cm² = 170 N/mm² 

103,58 N/mm² < 170 N/mm²    CUMPLEIX. 

 

Llosa Ascensor: 

Llosa ascensor, on s’ubicarà l’aerogenerador domèstic. 

Pes aerogenerador = 196 kg 

Aplicarem un coeficient de majoració per tal de realitzar els càlculs de la llosa, per tant,  

Pes aerogenerador = 196 kg * 2 = 392 kg 

Segons annex D, Acció del vent 

La zona on s’ubica l’edifici es categoria C. Com es pot apreciar al mapa següent: 
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Obtenim, el valor bàsic de la velocitat del vent, en cada localitat segons el mapa 

anterior, per tant la pressió dinàmica serà de 0,52 kN/m² segons ens indica normativa. 

El coeficient de buits i plens de resistència al vent de l’aerogenerador es 

pràcticament 0, ja que aquest deixa circular l’aire perfectament, encara que utilitzarem un 

valor de 0,20 per realitzar els càlculs d’una manera mes restrictiva. 

Alçada total aerogenerador = 7,96 m. 

Tensió  per al càlcul del moment: 0,52 * 0,20 = 0,104 

Mf = F * d = 0,104 * 7,96m. = 0,828 mkN  

Md = 0,828 * 1,5 = 1,24 mkN 

Entrem a les taules de seccions rectangulars, ja que el canto es de 20cm. amb un acer 

B500S i formigó HA-30 N/mm². 

Md ÷ b =  1,24 mkN ÷ 1,70 m = 0,729 mkN � 75  kN 

Per tant, seguint les taules, veiem que no es necessària la col·locació d’armadura superior, i 

nomes amb la inferior la llosa aguantaria perfectament el pes del aerogenerador. 

Encara que es col·locarà una armadura mínima de pell a la part superior. 

Com a mínim li correspondrien 4 Ø 16 d’armat inferior i l’armat de pell considerem 

que estarà com a armat superior encara que per normativa no hi seria necessari. 
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Per determinar l’armadura necessària per a la llosa de 20cm de gruix, sotmesa a un 

moment de càlcul Md = 0,828 * 1,5 = 1,24 mkN, i materials emprats formigó HA-30 i acer 

B500S, per tant tenim: 

H= 0,20 m 

Md = 1,24 mkN 

Fck = 30 N/mm² �=1,5 

Fcd = 16,67 N/mm² = 16.670 kN/m² 

 

Apeo porta entrada Edifici, Longitud 1,75m. (D) Paret de 30cm. 

Tipologies de forjat: 

Forjat unidireccional segons taula = 4 kN 

Longitud a suportar 2,33/2  = 1,17m 

Sobrecàrrega d’us 2 KN/m² 

TOTAL:  4 kN + 1,17 m + 2 kN = 7,17 kN/m² 

1,00 m. * 7,17 kN/m² * (2,33/2) =8,39 kN/m² 

8,39 kN/m² * 1,6 (coeficient de seguretat) = 13,42 kN/m² 

 

Càlcul de la flexió 

Mf= q*l² / 8 

Mf= (13,42 kN/m² * 1,17²) / 8 =2,29 mkN 

W= Mf/ tensió admissible = 2290 / 1730 =1,33 aproximadament  (aquest resultat serien el 

resultat dels dos perfils IPN que posarem). 

Per  tant 1,33 / 2 = 0,67 es a dir 6,70 cm3 

Wx= 6,70 aprox. 19,50 (taula) per tant  2 IPN 80 

 

Càlcul de la tallants 

V= tensió admissible ÷ arrel de 3 = 1730 ÷ arrel de 3 =998,82 kN/m² 

V=13,42 kN/m² * 1,17= 15,70 

S=15,70 /998,82 kg/m²=1,57 cm² es a dir 11,4 mínim (taula) per tant IPN 80 

 

Càlcul de fletxa 

f=llum/500  

f=117/500 =0,234 

f=(5/384)*(Q*l4/E*I) 

 

f=(Q*l4/E*Ix) =(13,42 *1,174 /2,1*106 *3,20 =0,374 < 0,67 per tant utilitzarem una IPN 80 que ens 

assegura una fletxa més petita que l’anterior calculada. 

la variable Ix =3,20 al fer servir 2 IPN 3,20*2=6,40 
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Espai per a residus: Es formarà un espai per l’emmagatzematge, recollida i de residus 

comunitaris, d’acord amb la normativa vigent CTE i el DB HS-2. (veure plànol instal·lació 

cambra de residus). 

El sistema general utilitzat a Mataró, es mitjançant contenidor a carrer, es per això 

que es considera important deixar ubicat en planta baixa un local destinat a escombraries, 

i que contingui, 5 espais diferenciats per a fer la correcta selecció dels residus, tenint en 

compte les superfícies útils següents per a cada espai de reserva: 

Fr (Factor de fracció) per ocupant: 

Paper/ Cartró:  0,039 m². 

Matèria orgànica:   0,005m². 

Envasos lleugers:    0,06 m². 

Vidre:      0,012m². 

Varis:    0,038 m². 

Per tant, en tindrem d’ocupants habituals a l’edifici (P): 12 usuaris 

Aplicarem el coeficient de majoració,  i ens donarà la superfície q hem de tenir de 

local destinat a residus, aquesta superfície ser de 4,06m². 

SR= P·� (Ff· Mf) � SR= 4,06 m2 (� 3,5 m2) 

Les dimensions del local son de 2,50 x 1,70 m, d’accés directe a l’exterior. 

Els espais d’emmagatzematge de les vivendes, per a matèria orgànica i envasos 

lleugers, es dipositaran a la cuina. 

Coeficient que ha de tenir aquest emmagatzematge es la següent (CA): 

Paper/ Cartró:  10,85 dm3. 

Matèria orgànica:  3,00 dm3. 

Envasos lleugers:   7,80 dm3. 

Vidre:    3,36 dm3. 

Varis:    10,50 dm3. 

El nombre d’usuaris per habitatge serà de 4 persones (Pv), per tant: 

C = CA * Pv = 35,51 * 4 = 142,04 dm3. Aquest valor ens indica que no supera el volum mínim 

indicat a normativa q es de 150 dm3. Que s’especifica el D. 21/2006 d’Eco eficiència. 

 

La cambra destinada a l’espai per a residus, esta dissenyada per facilitar la neteja dels 

rodapeus, per tant realitzarem una solució mitjançant mitges canyes, de la casa EMAC, 

d’aquesta manera evitem l’acumulació de brutícia.  

Els perfils NOVOESCOCIA de la casa EMAC compleixen 

amb el CTE DB HS Salubritat, que s’exigeix en el punt 2.1.3. 

referent al disseny de la cambra destinada al magatzem de 

contenidors en els edificis i espai de reserva. En aquest apartat 

es menciona la importància de fer les trobades entre els 

paraments  redondejades.  

He decidit fer servir aquest perfil d’alumini perquè es un material amb bones propietats de 

resistència i durabilitat, i aquest perfil disposa de peces complementaries per obtenir un perfecte 

acabat. 

La col·locació es realitzarà abans de l’enrajolat amb el mateix material de suport que per 

l’enrajolat. Es col·locarà abundant material de suport a la part posterior del perfil.   A continuació 

es col·locarà el perfil longitudinalment sobre l’angle que forma la paret i el terra. Desprès 

col·locarem les peces del paviment i del revestiment recolzades contra el perfil, d’aquesta 

manera tot queda enrasat al mateix nivell. 

Desprès de la col·locació es recomanable efectuar una neteja immediata del material de 

fixació per evitar perdre qualitat en l’aspecte visual amb un pany humit amb aigua i sabó. 

Per a la col·locació de les peces complementaries, farem coincidir els laterals dels 

mateixos amb els extrems dels perfils. Es aconsellable col·locar abundant material de suport. 

Tindrem en compte  apart de lo anterior comentat, la normativa del CTE del DB SI -2. 

Aquest estables que el magatzem de residus, respecte la nostra superfície que es menor a 15m² 

es classifica en una zona de risc baix. 

S’haurà de realitzar les parets  i els sostres que separen la zona de l’edifici amb una 

resistència al foc de EI90. 

Les portes de comunicació, hauran de obrir cap a l’exterior i tindran una resistència al foc 

de EI60. 

Segons normativa ens indica, el revestiment dels sostres i parets serà B-s1, d0; i el 

revestiment del terra BFL-g1. Per tant, a l’acabat que li donem a aquesta zona segons plànols 

adjunts tindrem en compte aquests valor per a aquesta zona. 

JUSTIFICACIÓ DB HS-2 EVACUACIÓ DE RESIDUS. 
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Exigència bàsica HS 2 : Recollida i evacuació de residus, els edificis disposaran 

d’espai i medis per a extreure els residus ordinaris generats en ells de la forma acord amb el 

sistema públic de recollida de tal manera que faciliti l’adequada separació en origen 

d’aquest residu, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió. 

Edifici d’habitatges plurifamiliar, amb recollida de residus amb contenidors de carrer, 

per tant tindrem dins l’habitatge un espai de reserva. 

1. Espai per magatzem de residus dins l’habitatge: 

a. Situació: les espais destinats a matèria orgànica i envasos lleugers es disposen 

a la cuina  

b. Configuració: Acabat especificat abans casa EMAC. 

c. Capacitat:  en el nostre segons distribució de les plantes i tenint en compte 

que les 3 son iguals, en tenim 2 habitacions dobles per habitatge per tant 12 

ocupants.  Per tant, els contenidors mínims segons fitxa justificativa per tipus 

d’habitatge i fracció en dm3 (aquests contenidors  tenen una dimensió en 

planta �  30 x 30 cm. i volum � 45 dm3.                    

Habitatge Matèria orgànica Paper/ Cartró 
Envasos 

lleugers 
Vidre Varis total 

Primer 45 45 45 45 45 225,0 

Segon 45 45 45 45 45 225,0 

Tercer 45 45 45 45 45 225,0 

 

2. Superficies dels espais comunitaris: 

a. Espai de reserva, tindrà una superfície, segons DB HS-2 

Tipus de recollida municipal segons fracció (contenidors de carrer segons DB HS- 

2 ) 
 

      

 Matèria orgànica Paper/ Cartró Envasos lleugers Vidre Varis 

contenidor 1100 l 120 litres 120 litres 120 litres 120 litres 

Per tant, segons les dades anteriors i aplicant la fórmula:  

Superfície útil magatzem, S=0,8 ·P·� (Tf· Gf·Cf·Mf ) 

La superfície del magatzem serà de 3,22 m² < 4,06 m² que 

tenim a projecte, per tant l’espai que hi tenim destinat 

COMPLEIX. 

 

Dimensionat de la instal·lació Sanejament. 

L’ instal·lació ha d'assegurar la perfecta evacuació tant dels desguassos d'aigües pluvials 

en coberta com els desguassos d'aigües residuals de les cuines i banys. 

El sistema de recollida d'aigües elegit serà un sistema separatiu, és a dir, que la recollida 

de les aigües pluvials es realitzarà mitjançant baixants independents als baixants que recullen les 

aigües residuals de l'edifici.  

Dins del sistema separatiu, en les baixants d'aigües residuals no es diferenciarà entre 

aigües fecals (desguàs del inodor) i les usades (desguàs de banyera, lavabo, bidet i pica).  

En separar les aigües es pretén que les pluvials siguin reutilitzades i reciclades. 

Per a la realització d'aquesta instal·lació necessitarem principalment canonades, que seran de 

policlorur de vinil (PVC), sent el seu diàmetre diferent en cada aparells i en cada derivació.  

En general utilitzarem aquest material tant per a conduccions de derivacions, baixants i 

col·lectors com per als sifons serà de PVC (policlorur de vinil).  

 

En primer lloc, procedirem al càlcul de les derivacions individuals, segons el CTE al DB-HS 
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Unitats de desaigües Ø mil·límetres 

Lavabo   1  Ø32 

Dutxa    2  Ø40 

Banyera   3  Ø40  

Inodor    4  Ø100 

Pica cuina   3  Ø40 

Rentaplats   3  Ø40 

Rentadora   3  Ø40 

Tenim en total unitats de desaigües 19. 

 

 

Es diu derivació en col·lector a aquella que serveix a més d'un aparell; per a calcular 

el seu diàmetre, ens basarem en la següent taula, en la qual s'expressen els diàmetres 

mínims de les derivacions en funció del seu pendent i de les unitats de descàrrega que 

recull: 

 

 
 

El pendent que utilitzarem serà el de 2%,perquè es més desfavorable i per tant en 

cas d’evacuar ho farà més ràpid. 

 

 

 

 

 

En la següent taula es recullen les quantitats màximes d'unitats de descàrrega que una 

baixant, en funció del seu diàmetre trobat en la taula anterior, pot evacuar i la seva major 

longitud permesa: 

 

 
 

Es recomana que els col·lectors d'aigües fecals tinguin unes seccions mínimes de Ø125 

mm. per a evitar obstruccions; en qualsevol cas, han de tenir una secció major o igual a la de la 

major columna que recullin.  

La taula que proporciona els diàmetres dels col·lectors d'aigües fecals en funció dels seus 

pendents i de les unitats de descàrrega que recullen s'inclou a continuació. 

 

 

 
Per tant, i per tal d’evitar possibles obstruccions, utilitzarem segons la normativa ens indica 

un Ø125mm. 
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Dimensionat de la instal·lació d’ aigües pluvials. 

El diàmetre de les baixants o columnes d'evacuació d'aigües pluvials depèn de la 

projecció horitzontal de la superfície de coberta les aigües de la qual recull i de l'índex 

pluviomètric de la zona.  

 

 
 

 

L’armari de comptadors, ha de ser estanc al fum, per tant les portes d’aquest seran E30, 

segons normativa ens indica en el CTE DB SI Propagació interior. 

 

Dimensionat de la instal·lació de fontaneria. 

Els plànols adjunts, que corresponen a l’edifici objecte d’estudi, esta format per: 

planta semisoterrani,  planta baixa , tres plantes pis, planta badalot, i coberta.  

Té un total de 3 habitatges i garatge.  

Aquests habitatges es distribueixen de la mateixa forma, i estan formats per, Sala 

d’estar – Menjador, Cuina, Dormitori Matrimoni – Suite, Dormitori Doble, Bany i Aseo. 

L’edifici opta d’un sistema de fontaneria amb una pressió suficient i un caudal 

suficient per no precisar de cap regulador de pressió ni grup hidropneumàtic. 

De la xarxa pública d’abastiment d’aigua es deriva l’escomesa soterrada. 

De l’escomesa, surt una xarxa que passa per una clau de presa, aquest tub 

d’alimentació serà d’igual diàmetre fins a arribat a l’armari de comptadors situats a façana 

Est. 

La bateria de comptadors es troba a planta semisoterrani en un armari, ja que el 

nombre de comptadors que tenim és de 5 (3 pisos + garatge + sala acumulador solar). 

Es col·locarà de forma obligatòria, una vàlvula antiretorn, abans i desprès dels 

comptadors. 

Dels comptadors, sortiran els muntants per a cada habitatge, introduïts en conductes 

tècnics, registra ble en totes les plantes mitjançant una porta de 40 x 40 cm. 

A continuació es realitzarà la derivació per a cada habitatge on, des del conducte 

tècnic sortirà una derivació fins a arribar a la clau d’abonat. 

A partir de la clau d’abonat, es comença la instal·lació individual de cada habitatge. 

Els materials emprats, seran per al tub d’alimentació polietilè d’alta densitat i pels 

muntants i derivacions particulars, coure. 

CABAL (Qi) (segons l’apartat 2.1.3 del DB HS 4): 

Determinació del cabal dels diferents aparells. 

 
 

Planta Semisoterrani 

Qplanta Semisoterrani  IFF  ACS 

Aixeta Garatge   0,20  - 

TOTAL IFF =   0,20 l/s 

TOTAL ACS =   - 

Qi (planta Semisoterrani) = 0,20 l/s 
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Planta Baixa 

Qplanta Baixa:   IFF  ACS 

Aixeta aïllada   0,15  - 

TOTAL IFF =   0,15 l/s 

TOTAL ACS =   - 

Qi (planta Baixa) =  0,15 l/s 

Planta Primera 

Qplanta Primera:   IFF  ACS 

Aseo: 

Lavabo    0,10  0,065 

Plat de dutxa   0,20  0,10 

Inodor amb cisterna  0,10  - 

Bany-Suite: 

Lavabo    0,10  0,065 

Plat de dutxa   0,20  0,10 

Inodor amb cisterna  0,10  - 

Cuina:

Pica domèstica   0,20  0,10 

Rentavaixelles domèstic  0,15  0,10 

Rentadora domèstica  0,20  0,15    

Aixeta aïllada   0,15  0,10 

TOTAL IFF =    1,50 l/s 

TOTAL ACS =    0,78 l/s 

Qi (planta Primera) =  2,28 l/s 

Planta Segona 

Qplanta Segona   IFF  ACS 

Aseo: 

Lavabo    0,10  0,065 

Banyera    0,30  0,20 

Inodor amb cisterna  0,10  - 

Bany-Suite: 

Lavabo    0,10  0,065 

Plat de dutxa   0,20  0,10 

Inodor amb cisterna  0,10  - 

Cuina:

Pica domèstica   0,20  0,10 

Rentavaixelles domèstic  0,15  0,10 

Rentadora domèstica  0,20  0,15    

Aixeta aïllada   0,15  0,10 

TOTAL IFF =   1,60 l/s 

TOTAL ACS =   0,88 l/s 

Qi (planta Segona) =  2,48 l/s 

 

Panta Tercera 

Qplanta Tercera   IFF  ACS 

Aseo: 

Lavabo    0,10  0,065 

Banyera    0,30  0,20 

Inodor amb cisterna  0,10  - 

Bany-Suite: 

Lavabo    0,10  0,065 

Plat de dutxa   0,20  0,10 

Inodor amb cisterna  0,10  - 

Cuina:

Pica domèstica   0,20  0,10 

Rentavaixelles domèstic  0,15  0,10 

Rentadora domèstica  0,20  0,15    

Aixeta aïllada   0,15  0,10 

TOTAL IFF =   1,60 l/s 

TOTAL ACS =   0,88 l/s 

Qi (planta Tercera) = 2,48 l/s 

Planta Badalot 

Qplanta Badalot   IFF  ACS 

Aixeta aïllada   0,15  0,10 

TOTAL IFF =   0,15 l/s 

TOTAL ACS =   0,10 l/s 

Qi (planta Badalot) =  0,25 l/s 
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Determinació del coeficient de simultaneïtat (Qsim) pels diferents trams de la instal·lació. 

Planta Semisoterrani: 

Qi (planta Semisoterrani) = 0,20 l/s 

n (nombre aparells)= 1  

Qsim habitatge = Es considera un Cabal Simultani de Qi= Qsim (planta Badalot) =  0,20 l/s 

Planta Baixa: 

Qi (planta Baixa) =  0,15 l/s 

n (nombre aparells)= 1  

Qsim habitatge = Es considera un Cabal Simultani de Qi= Qsim (planta Badalot) =  0,15 l/s 

 

Planta Primera: 

Qi (planta Primera) =  2,28 l/s 

n (nombre aparells)= 10  

Simultaneïtat  = Kv= 1÷� n-1 = Kv = 1÷� 10-1 � 0,333 

Qsim habitatge = (Qi * Kv) = 2,28 l/s * 0,333  =  0,76 l/s 

 

Planta Segona: 

Qi (planta Segona) =  2,48 l/s 

n (nombre aparells)= 10  

Simultaneïtat  = Kv= 1÷� n-1 = Kv = 1÷� 10-1 � 0,333 

Qsim habitatge = (Qi * Kv) = 2,48 l/s * 0,333  =  0,83 l/s 

 

Planta Tercera: 

Qi (planta Segona) =  2,48 l/s 

n (nombre aparells)= 10  

Simultaneïtat  = Kv= 1÷� n-1 = Kv = 1÷� 10-1 � 0,333 

Qsim habitatge = (Qi * Kv) = 2,48 l/s * 0,333  =  0,83 l/s 

 

Planta Badalot: 

Qi (planta Badalot)  =  0,25 l/s 

n (nombre aparells)= 1  

Qsim habitatge = Es considera un Cabal Simultani de Qi= Qsim (planta Badalot) =  0,25 l/s 

 

 

Determinació dels cabals simultanis dels diferents trams de la instal·lació. 

Planta Primera: 

N (nombre d’habitatges) = 2 

Simultaneïtat : Kv = 19 + N ÷ (10 * (N+1)   = Kv= 19 + 1 ÷ (10 * (1+1) =  1,00 l/s 

Qsimultani  2 habitatges = (Qsim habitatge * Kv)  = 0,76 l/s *  1,00 l/s  * 1  =  0,76 l/s 

 

Planta Segona i Tercera: 

N (nombre d’habitatges) = 2 

Simultaneïtat : Kv = 19 + N ÷ (10 * (N+1) = Kv= 19 + 2 ÷ (10 * (2+1) =   0,70 l/s 

Qsimultani  2 habitatges = (Qsim habitatge * Kv) = 0, l/s *  0,70 l/s l/s * 2  =   1,162 l/s 

 

 VELOCITAT: 

La velocitat de càlcul de la instal·lació serà per a muntants i interior de l’habitatge de 1,50 

m/s. i pel tub d’alimentació serà de 2,00 m/s, aquestes velocitats son extretes tenint en compte la 

zona de pas. 

 A la següent taula tenim els diàmetres per a cada aparell. 
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Esquema instal·lació Individual, 

compres entre cada comptador i els 

aparells de consum de l’abonat 

corresponent. 

 

Llegenda de la numeració apareguda a 

l’esquema: 

1 CLAU DE PAS: Situada a l’interior de la 

vivenda, en lloc accessible. Material de 

llautó, col·locada en muntant de coure per 

el tall del subministrament de l’aigua de la 

vivenda. 

 

2 DERIVACIONS INDIVIDUALS: Comprès entre 

la clau de pas i els ramals. Les derivacions 

dels cuarts humits són independents. Cada 

derivació consta amb una clau de tall. 

 

3 REMALS D’ENLLAÇ: Connecten les 

derivacions individuals amb els punts de 

consum. 

 

4 PUNTS DE CONSUM: Aparells de la vivenda 

que requereixen subministra d’aigua freda 

per a la seva utilització. 
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Dimensionat de la instal·lació de elèctrica. 

La instal·lació interior de cada vivenda serà realitzada 

per l’ instal·lador autoritzat, ho relaxarà en el Bolletins i haurà de 

complir els apartats que li siguin d’aplicació de les 

corresponents instruccions. 

Desprès del dispositiu de comandament i protecció es 

col·locarà el quadre general de distribució, composat per un 

interruptor diferencial i els PIA. 

Cada PIA complirà la doble finalitat de protecció contra 

les sobreintensitats i curtcircuit i com a element de control dels 

corresponents circuits. 

S'ha de tenir en compte el volum de protecció en les 

zones humides de l'habitatge.  

En el volum de protecció únicament es podran instal·lar els 

equips d’iluminació sense parts en tensió i totalment protegits 

sense presses de corrents ni interruptors incorporats. 

Els conductors s'identificaran pel que respecta al 

conductor neutre i el de protecció.  

Color groc-verd, protecció, blau clar per al neutre i negre, 

marro o gris per a les fases. 

Las derivacions individuals hauran de discórrer sota tub 

aïllant, canal, o safata o qualsevol altre element que sigui 

especificat per la Reglamentació i la seva tensió d’aïllament no 

haurà de ser inferior a los 450/750V, es poden igualar ja sigui 

etilè propilè (EPR), polietilè reticulat (XLPE) i policlorur de vinil 

(PVC) en l’aïllament del cablejat. 

A les zones comunitàries de circulació de l’edifici, al garatge 

del mateix, s’instal·larà un sistema de control d’encesa i 

apagada mitjançant un temporitzador amb detecció de 

moviment.  
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Dimensionat de la instal·lació Aerogenerador (Energia eòlica): 

La instal·lació d’un aerogenerador domèstic, farà que el nostre edifici, aprofiti molt 

més l’energia renovable i una manera important d’estalvi i resguardar al planeta de més 

contaminació. 

L’energia que s’obté de la instal·lació de l’aerogenerador es energia eòlica. 

Aquesta es una font inesgotable i neta, no produeix emissions atmosfèriques des de el punt 

de vista ecològic ni residus contaminants. 

Amb la instal·lació d’energia Solar complementada amb la instal·lació d’aquest, 

farà que l’edifici generi electricitat en grans quantitats. 

 En el nostre cas, instal·larem un aerogenerador d’eix vertical, un avantatge molt 

important d’aquest tipus d’aerogenerador, es que, es completament irrellevant des de on 

bufi el vent, es a dir, la posició del rotor sempre serà correcta.  

  

Aquest disposa de 3 aletes helicoïdals dissenyades a 

una distancia fixa de l’eix, això li permet eliminar tant les 

vibracions com el soroll, donant una eficiència energètica 

excepcional. 

Elegant, discret, modern i innovador. 

El perfil aerodinàmic de les aspes, permeten aprofitar 

al màxim el recurs natural e inesgotable del vent. 

Te un baix impacte mediambiental, baix 

manteniment i alta fiabilitat. 

 

He realitzat un estudi del vent, per veure si era viable 

la instal·lació d’aquest, i segons l’estudi es pot instal·lar sense cap inconvenient (veure 

càlculs a la memòria descriptiva, estudi mediambiental). 

Per tant, col·locarem l’aerogenerador sobre la llosa que formarem de la caixa de 

l’ascensor. L’emplaçament d’aquest es molt important, i encara que no sigui important la 

direcció del vent, m’entres aquest siguin grans, major serà el rendiment de la instal·lació.  

A més, en el nostre edifici no influeixen obstacles per al seu correcte funcionament. 

 

 
Es realitzarà la instal·lació d’un aerogenerador domèstic. (veure plànols detall i instal·lació). 

Dades generals de la instal·lació: 

- Superfície:  4,84m² (aletes helicoïdals) 

- Potència nominal:  230 V 

- Potència màxima:  5 kW 

- Pes:    195 kg (amb tots els components) 

- Alçada:    5m.  

- Velocitat d’encesa: 3 m/s 

- Tipus d’aerogenerador: Iman sincrònic permanent de tres fases 

 

Components del Aerogenerador TURBY, definició, característiques, funció de cada un d’ells 

(veure esquema als plànols instal·lació): 

Aspes: Format per 3 aspes en forma helicoïdal de material compost per aleacions. Al tenir les 

aspes d’aquesta forma, afavoreix a l’impacta del vent, que a partir de 3m/s impacta amb angle 

ascendent i passa per el perfil aerodinàmic perpendicularment, aquest proporciona una 

potencia motriu addicional. 
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Rotor: És el conjunt format principalment per les pales. Al 

rotor es transforma l’energia cinètica del vent amb 

energia mecànica. 

Dimensions de  Ø 2,20 m., alçada del rotor de 

2,65m. i alçada total de 2,96 m., de disseny completament 

desmuntable i fàcil de manipular i transportar. Té un 

sistema de rodament fort, compacte i estanc. 

 

Generador Elèctric:  El generador consisteix amb una 

maquina elèctrica encarregada de transformar la energia 

mecànica a inèrcia elèctrica.  

Format per un iman sincrònic permanent de 3 fases, 

amb una tensió nominal de 230V, corrent de frenada 

màxima a 60A durant 250msegons. Potència màxima del 

generador de 5kW. 

 

Anemòmetre i Veleta: L’anemòmetre i la Veleta son 

dispositius complementaris. Es fan servir per a mesurar la 

velocitat i direcció del vent. Aquests elements emeten 

unes senyals i medicions, que son utilitzades per al control 

elèctric del arrancada de l’aerogenerador.  

Aquest té una velocitat d’arracada de 3 m/s. La 

velocitat optima per al seu funcionament serà de 11 m/s, que en al nostre edifici te un bon 

rendiment, ja que com es veu a l’estudi mediambiental, la velocitat mitja del vent en 

aquesta zona es de 12 m/s. 

Aquests elements com a màxim, poden treballar a una velocitat de 55 m/s per raons 

de seguretat. 

 

Màstil Estetoscopi: L’alçada del màstil serà de 5 metres, amb aquesta alçada, el fabricant 

encara es subministren postes sustentats amb bases metàl·liques especials. Aquesta alçada 

es recomanable la seva instal·lació a la coberta, per tant, tal i com es veu grafiat als 

plànols adjunts, aquest s’instal·larà sobre la llosa del ascensor.  

L’acabat del màstil serà en acer galvanitzat i tindrà un pes de 89 kg. 

 

Sensor de vibració: Dispositiu situat sobre el màstil, amb la funció de rastrejar i estandarditzar les 

possibles vibracions produïdes fora de marges acceptables per alteracions meteorològiques 

adverses. Quan s’obtenen les senyals, aquestes son transmitides directament a la caixa de 

connexions i al fre d’emergència. 

 

Caixa de connexions: Caixa de connexions i enllaç elèctric entre la turbina i el inversor, situada 

en la base del màstil. La caixa de connexions incorpora l’element més important de seguretat, el 

fre d’emergència. El fre d’emergència, és elèctric, actua automàticament a velocitats màximes 

del vent superiors 55 m/s, funciona tallant l’energia i operació del generador, protegint l’equip, la 

instal·lació i els usuaris.  

El reinici del aerogenerador es totalment automàtic, no fa falta cap operació per tornar-lo 

a posar en marxa. 
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Inversor: Aquest té la funció d’estabilitzar l’energia elèctrica per a transportar-la. Aquest 

inversor es pot connectar de forma simultània a energia eòlica, fotovoltaica... 

Té una tensió de sortida a 220 – 240V. 

 

Finalment, la electricitat produïda en el generador elèctric, baixa pels cables fins al 

transformador, aquí s’eleva la tensió fins a arribar a la mateixa tensió nominal de la xarxa 

elèctrica, això es totalment necessari, degut a que alhora d’injectar l’energia a la xarxa, 

aquesta electricitat ha de tenir la mateixa tensió que la xarxa elèctrica. 

 

Estudi de Viabilitat 

Començaré per explicar en que consisteix l’energia eòlica, i quines característiques 

en té.  

En un primer moment, s’utilitzava les aspes del moli per al bombeig d’aigua, o bé per 

generar electricitat. 

L’estudi  realitzat abans sobre la velocitat mitja del vent, es indispensable per 

sapiguer si la instal·lació del aerogenerador, serà viable o no. 

La pregunta més freqüent, que ens faríem per a optar o no en la instal·lació de 

l’aerogenerador, seria la següent:  

¿com es pot aprofitar la energia eòlica?  

Sabem que l’energia eòlica es la que conté el vent en forma d’energia cinètica      

(Ec = ½ * m * v²). Aquesta energia cinètica es pot transformar en un altre tipus d’energia 

com es la energia elèctrica. 

La instal·lació d’un aerogenerador, és una de les formes més utilitzades a l’actualitat 

per l’aprofitament d’energia eòlica. 

 

Característiques dels aerogenerador instal·lat: 

- Turby Mk1a de 5kW de potència. 

- Velocitat d’arrencada 3 m/s  

- Velocitat màxima que pot adquirir l’aerogenerador 17 m/s 

- Velocitat mitja a la nostra comarca 8 m/s 

- Corrent de frenada 60A durant 250ms. 

- Tensió Nominal a la que treballa l’aerogenerador 230V 

- Potencia màxima que adquireix l’aerogenerador 5kW 

- Corrent necessària 6.3 A 

Inversor Turby 

La tecnologia de l’ inversor, gestiona les diferents característiques de tipus de, font 

d’energia amb un rendiment òptim.  

Per exemple, l’energia generada a partir de captadors solars es estable durant el dia, a 

diferencia de una turbina eòlica que genera nivells de potencia variables.  

Aquest sistema genera energia elèctrica ininterrompudament. 

Distribució de l’energia: Inversor per a ús domèstic: Permet el ús domèstic, comercial e 

industrial de l’energia produïda. 

 

¿Com podem estimar l’energia elèctrica generada per a un generador?  

Això ho podem estimar mitjançant tres paràmetres importants com son: 

- La disponibilitat: hores que l’aerogenerador esta disponible; normalment el 

funcionament d’aquest sol ser del 98%, degut a  que no necessita una inclinació fixa, i 

aprofita totes les direccions del vent. 

- Hores equivalents: Serveix per mesurar el rendiment energètic d’un aerogenerador a 

un lloc puntual.  

Les hores equivalents representen al nombre d’hores a l’any que  l’aerogenerador 

estaria produint a la seva potencia nominal. 

Per tant, el nombre d’hores equivalents serà major quant més alt sigui el potencial eòlic 

del emplaçament, així com si s’adapta millor l’aerogenerador a les condicions 

eòliques de l’emplaçament on es situa. 

 

Hores equivalents = Energia total obtinguda per el aerogenerador a un any  ÷  Potencia nominal 

del aerogenerador. 

 

- Factor de capacitat: Aquest factor representa el percentatge d’energia realment 

produïda a un any, dividida per la energia teòricament produïble en el  mateix 

període.   

 

Factor de capacitat = Hores equivalents   ÷   Hores totals del període. 
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Un factor a tenir en compte, important per a fer els càlculs de la producció de la 

maquinaria eòlica es, el regim de vent, es a dir, si el vent es constant, millor es la seva 

producció.  

Tal com he comentat amb anterioritat, l’aerogenerador té una arrencada de 3m/s, 

la producció, es va incrementant progressivament a mesura que augmenta el vent fins 

arribar a la velocitat nominal. 

Aquest quan arriba als 27 m/s, para el seu funcionament per tal d’evitar possibles 

ruptures. 

Un pregunta molt important respecte els aerogeneradors, seria: 

¿son viables les instal·lacions eòliques? 

Des de un punt de vista econòmic, Espanya afavoreix la producció d’electricitat 

d’origen eòlic, encara que las taxes no son tan elevades, com ho son a l’energia solar 

fotovoltaica. 

Aproximadament, el preu de venta de l’electricitat d’origen eòlic, tenint en compte 

que el nostre aerogenerador és domèstic pot oscil·lar entre 6,64 €/kWh i 5,90€/kWh 

aproximadament. 

Els costos d’inversió, varien respecte on es situa la màquina, aproximadament 

s’estableix un preu mitjà per kW eòlic, instal·lat que oscil·la entre 1.500 €kW i 2.400 €kW  

A mes dels costos de compra i instal·lació (que seria la inversió inicial), hem de tenir 

en compte els costos a llarg termini, com poden ser: 

 Cost de manteniment i operació, aproximadament un 2% del cost d’inversió. 

 Segur i altres despeses aproximadament 1,5% del cost d’inversió. 

 

 

Dimensionat de la instal·lació Qualitat de l’aire interior. 
 

Realitzarem el càlcul, segons el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), segons el DB HS-3 Qualitat de 

l’aire interior. 

 

1. Determinació dels cabals mínims de ventilació. Aplicaré la taula 2.1 del CTE DB-HS 3, 

considerant locals d’admissió, la sala, el menjador i els dormitoris i locals d’extracció, la 

cuina i les cambres higièniques. Tenint en compte que les cuines disposaran d’una 

extracció mecànica per als bafs i contaminants de l’aparell de cocció.  

 

 
 

 

2. Dimensionament de les portes i finestres practicables exteriors, segons indica l’apartat 4.4 

del CTE DB-HS 3 la superfície útil practicable de ventilació de finestres i/o portes serà � 1/20 

superfície útil del recinte. 
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3. Es col·locarà un sistema de ventilació addicional, mitjançant extracció mecànica de 

l’aparell de cocció de la cuina, aquesta es situarà a sobre de l’aparell de cocció 

(grafiat als plànols de instal·lacions). 

El cabal mínim per a l’extractor serà de qvea = 50 l/s � (180 m3/h). 

 

4. El sistema de ventilació emprat, consistirà en un sistema de ventilació HÍBRID, ja que, 

tant per la sala, com per als dormitoris l’entrada d’aire es directa de l’exterior, i 

l’extracció de la cuina i les cambres higièniques es mitjançant reixes d’extracció 

comunicat directament amb el conducte que arriba a la coberta i sobre el que es 

col·locarà l’aspirador híbrid. 

 

 
 

 

5. Separacions i alçades de la boca d’expulsió híbrida en coberta 

 

 
 

6. Esquema  tipus, a tenir en compte per a la instal·lació dels elements, mides i situació. 
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Per tant,  seguirem els passos anteriors per a dimensionar i garantir la instal·lació de qualitat 

d’aire interior.  

Planta Primera: 

1. Cabal mínim:  

RECINTE PLANTA PRIMERA Ocupació 
persones 

Sup. útil 
m² 

Rati de qv 
en l/s 

Cabal 
mínim de 
ventilació 
qv en l/s 

Cabals 
equilibrats 

qv l/s 

Admissió 
(locals 
secs) 

Dormitori 
doble H1 2 10,98 5 l/s pers. 10 10 

Dormitori 
doble H2 2 11,25 5 l/s pers. 10 10 

Sala S 4 21,78 3 l/s pers. 12 40         
(12+28) 

Total cabal d'admissió, qva 32 60 

Extracció 
(locals 
humits) 

Cuina C - 11,28 

2 l/s m² + 8 
l/s local 
aparells 

de 
combustió 

30                  
(22 + 8) 

Cambra 
higiènica B1 - 4,40 15 l/s local 15 

Cambra 
higiènica B2 - 3,90 15 l/s local 15 

Total cabal d'extracció, qve 60 

Extracció Cuina C - - 
50 l/s local 
Extractor 

cuina 
50 

Total cabal d'extracció addicional, qvec 50 
Admissió Cuina C - - 50 l/s local  50 

Total cabal d'admissió addicional, qvec 50 
 

RECINTE PLANTA TERCERA Ocupació 
persones 

Sup. útil 
m² 

Rati de qv 
en l/s 

Cabal 
mínim de 
ventilació 
qv en l/s 

Cabals 
equilibrats 

qv l/s 

Admissió 
(locals 
secs) 

Dormitori 
doble H1 2 10,98 5 l/s pers. 10 10 

Dormitori 
doble H2 2 11,25 5 l/s pers. 10 10 

Sala S 4 21,78 3 l/s pers. 12 40         
(12+28) 

Total cabal d'admissió, qva 32 60 

Extracció 
(locals 
humits) 

Cuina C - 11,28 

2 l/s m² + 8 
l/s local 
aparells 

de 
combustió 

30                  
(22 + 8) 

Cambra 
higiènica B1 - 4,40 15 l/s local 15 

Cambra 
higiènica B2 - 3,90 15 l/s local 15 

Total cabal d'extracció, qve 60 

Extracció Cuina C - - 
50 l/s local 
Extractor 

cuina 
50 

Total cabal d'extracció addicional, qvec 50 
Admissió Cuina C - - 50 l/s local  50 

Total cabal d'admissió addicional, qvec 50 
 

RECINTE PLANTA SEGONA Ocupació 
persones 

Sup. útil 
m² 

Rati de qv 
en l/s 

Cabal 
mínim de 
ventilació 
qv en l/s 

Cabals 
equilibrats 

qv l/s 

Admissió 
(locals 
secs) 

Dormitori 
doble H1 2 10,98 5 l/s pers. 10 10 

Dormitori 
doble H2 2 11,25 5 l/s pers. 10 10 

Sala S 4 21,78 3 l/s pers. 12 40         
(12+28) 

Total cabal d'admissió, qva 32 60 

Extracció 
(locals 
humits) 

Cuina C - 11,28 

2 l/s m² + 8 
l/s local 
aparells 

de 
combustió 

30                  
(22 + 8) 

Cambra 
higiènica B1 - 4,40 15 l/s local 15 

Cambra 
higiènica B2 - 3,90 15 l/s local 15 

Total cabal d'extracció, qve 60 

Extracció Cuina C - - 
50 l/s local 
Extractor 

cuina 
50 

Total cabal d'extracció addicional, qvec 50 
Admissió Cuina C - - 50 l/s local  50 

Total cabal d'admissió addicional, qvec 50 
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2. Dimensionat de portes i finestres: 

RECINTE PLANTA PRIMERA   

Sup. 
útil 

recinte 
en m² 

Rati        
CTE DB HS 

3 

Sup. útil 
de 

ventilació 
en m² CTE 

DB HS 3   

Sup. útil de 
ventilació en 

m²  D. 55/2009 

Dormitori doble H1 10,98   1/20 0,55 1,37 
Dormitori doble H2 11,25   1/20 0,56 1,41 
Sala S 21,78   1/20 1,09 2,72 
Cuina C 11,28   1/20 0,56 1,41 
 

RECINTE PLANTA SEGONA   

Sup. 
útil 

recinte 
en m² 

Rati        
CTE DB HS 

3 

Sup. útil 
de 

ventilació 
en m² CTE 

DB HS 3   

Sup. útil de 
ventilació en 

m²  D. 55/2009 

Dormitori doble H1 10,98   1/20 0,55 1,37 
Dormitori doble H2 11,25   1/20 0,56 1,41 
Sala S 21,78   1/20 1,09 2,72 
Cuina C 11,28   1/20 0,56 1,41 
 

RECINTE PLANTA TERCERA   

Sup. 
útil 

recinte 
en m² 

Rati        
CTE DB HS 

3 

Sup. útil 
de 

ventilació 
en m² CTE 

DB HS 3   

Sup. útil de 
ventilació en 

m²  D. 55/2009 

Dormitori doble H1 10,98   1/20 0,55 1,37 
Dormitori doble H2 11,25   1/20 0,56 1,41 
Sala S 21,78   1/20 1,09 2,72 
Cuina C 11,28   1/20 0,56 1,41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Obertures d'admissió directes de l'exterior (per a cada planta) 
 

Locals d'admissió qva en l/s 

Sup. 
Airejadors en 

cm²          
s = 4 x qva 

Sup. Obertura fixa finestres en cm² 

s mín. = 4 x qva     

s màx < 1,1 x s 
mín. 

Ex. Obertura fixes 
en finestra h = 1,20 
m. 

Dormitori doble H1 10 40 40 / 44 3,3 / 3,6 mm 
Dormitori doble H2 10 40 40 / 44 3,3 / 3,6 mm 

Sala S 40         
(12+28) 

160           
(2 airejadors) 160 / 176 16,0 / 17,6 mm 

  
Dormitori doble H2 11,25   1/20 0,56 1,41 
Sala S 21,78   1/20 1,09 2,72 
Cuina C 11,28   1/20 0,56 1,41 

 

4. Obertures de pas (per a cada planta): 

Porta o paret del local qva en l/s 

Sup. Obertures de pas en cm² 

s mín. = 8 x qva      

s mín. > 70 cm². 

Escletxa entre el 
full de la porta i el 
terra (A porta = 
0,70 m.) 

Dormitori doble H1 10 80 1,00 
Dormitori doble H2 10 80 1,00 
Cuina C 30 240 3,00 
Cambra Higiènica B1 15 120 1,50 
Cambra Higiènica B2 15 120 1,50 
 

5. Conducte d’extracció (per a cada planta 

Tram 
Cabal 

d'extracció 
qve, en l/s 

Secció de 
conducte en 

cm²           
s = 2,5 x qve 

Diàmetre conducte mm 

Càlcul Comercial 

P1 - P2 74 185 185 200 
P2 - P3 109 272,5 275 280 
P3 - Coberta 169 422,5 425 450 
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Planta Segona: 

A la planta segona, es repeteixen exactament els mateixos càlculs que a planta primera, ja 

que es la mateixa distribució i per tant mateixes estances, i la superfície útil també 

coincideix. 

Planta Tercera: 

A la planta tercera, es repeteixen exactament els mateixos càlculs que a planta primera, ja 

que es la mateixa distribució i per tant mateixes estances, i la superfície útil també 

coincideix. 

 

Dimensionat de la instal·lació Energia Solar. 

Aquest càlcul es farà segons normativa vigent especificada al Codi Tècnic de l’Edificació 

(CTE) al DB-HE 4 Limitació de demanda energètica. 

L'edifici objecte d’estudi, consta de planta semisoterrani, planta baixa, 3 plantes pisos i 

planta badalot. 

El sistema solar descrit en aquest document, amb documentació gràfica 

adjunta, serà un sistema centralitzat de producció d'energia solar para 

ACS, en instal·lació individual d'acumulació d'energia solar tèrmica i 

consum d'aigua calenta sanitària (des del servei del propi 

habitatge). 

L'energia necessària captada, serà segons l'exigit pel *Decret 

d’eco eficiència (D21/2006) i segons l'Ordenança de captació d'energia 

solar del *ajuntament de Mataró, en ser els mes restrictius, a continuació 

desenvolupat. 

Per a la justificació de càlculs s'escull el *Decret 21/2006, ja que la 

captació d'energia solar necessària és la mateixa que l'exigit segons l'Ordenança 

de Captació solar del *ajuntament de Mataró. 

El consum diari per a l'ús d'habitatge plurifamiliar considerat és de 28 

litres/persona/dia a 60 ºC.  

La zona climàtica on aquesta situat aquest edifici és la III, 

corresponent a la Comarca del Maresme. 

Dades relatives a les necessitats energètiques.  

 

Nombre d'ocupants totals, segons la taula anterior i tenint en compte que són 3 

habitatges:       9  persones 

Consum per ocupant [L/DIA]:             28 l/persona 

Total demanda litres/dia a 60ºC]:         252 l/ dia 

Temperatura d'utilització [º C]:    70 

Total energia solar necessària: 10,26 kW/dia segons ordenança municipal 

de Mataró. 

Zona climàtica: III 

Suposarem que l’ocupació anual sigui al 100% durant tots els mesos. 

Dades de referència per al càlcul dels captadors solars, també extretes del fabricant: 

 Nombre de col·lectors:     2  

Àrea col·lectors [m²]:     5,34  

Azimut [º]:       30,00 

Inclinació [º]:      35  

Volum d'acumulació [l]:     400  

Pèrdues tèrmiques estimades en tuberies:  O,95 

Pèrdues per orientació (%):    5.0% 

 

Segons els càlculs, aproximadament aconseguim a amb la instal·lació de les plaques solars, un 

estalvi energètic del 75%. 

Col·locaré el següent model de plaques solars, on el fabricant especifica les següents 

característiques: 

Fabricant i model:       ACV SOLAR KAPLAN 3.0 

Factor d'eficiència del col·lector:     0,754 

Coeficient global de pèrdua [W/(m².ºC)]:    2,9 

Superfície útil del col·lector [m²]:      2,67 

Volum d'acumulació [L/m²]:      71 

C circuit primari [(L/h)/m²] -[(Kg/h)/m²]:     150 

C circuit secundari [(L/h)/m²] -[(Kg/h)/m²]:    150 

Ce. en circuit primari [Kcal/(Kg.ºC)]:     0,9 

Ce. en circuit secundari [Kcal/(Kg.ºC)]:     0,9 

Eficiència de l’ intercanviador     0,95 

Utilitzarem 2 acumuladors col·locats en columna, a la cuina de cada habitatge, amb la funció 
(SOLAR + TERMO ELÈCTRIC).  
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1 Actuacions prèvies  

1.1 Demolicions  

1.1.1 Descripció 

Operacions destinades a la demolició  parcial d'un element constructiu, incloent  la 

càrrega, el transport i descàrrega dels materials no utilitzables que es produeixen en les 

demolicions.  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats Generalment, l'evacuació de runes, amb 

els treball feines de càrrega, transport i descàrrega, es valorarà dins de la unitat de 

demolició corresponent. En el cas que no estigui inclosa l'evacuació de runes en la 

corresponent unitat de demolició: metre cúbic d'evacuació de runes comptabilitzat sobre 

camió.  

Prescripció quant a l'execució per unitats d'obra.  

 

1.1.2 Característiques tècniques de cada unitat d'obra.  

1.1.2.1 . Condicions prèvies.  

Es realitzarà un reconeixement previ de l'estat de les instal·lacions, estructura, estat 

de conservació, estat de les edificacions limítrofes o mitgeres. A més, es comprovarà l'estat 

de resistència de les diferents parts de l'edifici. Es desconnectaran les diferents instal·lacions 

de l'edifici, tals com a aigua, electricitat i telèfon, naturalitzant-se les seves escomeses. Es 

deixaran previstes preses d'aigua per al reg, per evitar la formació de pols, durant els 

treballs.  

Es protegiran els elements de servei públic que puguin veure's afectats, com a 

boques de reg, tapes i claveguerons de clavegueres, arbres, fanals, etc. Es desinsectarà o 

desinfectarà si és un edifici abandonat. Es comprovarà que no existeixi 

emmagatzemament de materials combustibles, explosius o perillosos. En edificis amb 

estructura de fusta o amb abundància de material combustible es disposarà, com a 

mínim, d'un extintor manual contra incendis. 

 

1.1.3 Procés d'execució.  

1.1.3.1 . Execució.  

En l'execució s'inclouen dues operacions, demolició i retirada dels materials de 

demolició. 

La demolició podrà realitzar-se segons els següents procediments:  

Demolició element a element, quan els treballs s'efectuïn seguint un ordre que en general 

correspon a l'ordre invers seguit per a la construcció.  

Demolició per empenta, quan l’alçària de l'edifici que es vagi a demolir, o part d'aquest, sigui 

inferior a 2/3 de l'assequible per la maquina i aquesta pugui maniobrar lliurement sobre el terra 

amb suficient consistència. No es pot usar contra estructures metàl·liques ni de formigó armat. 

S'haurà demolit prèviament, element a element, la part de l'edifici que estigui en 

contacte amb mitjaneres, deixant aïllat el tall de la màquina. 

S'ha d'evitar treballar en obres de demolició i demolició cobertes de neu o en dies de 

pluja. Les operacions de demolició s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir 

unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en les construccions pròximes, i es 

designaran i marcaran els elements que hagin de conservar-se intactes. Els treballs es realitzaran 

de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a l'obra 

a fer caure.  

No se suprimiran els elements tibats o d'arriostramiento en tant no se suprimeixin o 

contrarestin les tensions que incideixin sobre ells. El tall o desmuntatge d'un element no 

manejable per una sola persona es realitzarà mantenint-lo suspès o apuntalat, evitant caigudes 

brusques i vibracions que es transmetin a la resta de l'edifici o als mecanismes de suspensió. No 

s'acumularan runes ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, 

mentre aquests hagin de romandre dempeus. Tampoc no es dipositaran runes sobre bastides. Es 

procurarà a tota hora evitar l'acumulació de materials procedents de la demolició en les plantes 

o forjats de l'edifici. 

L'abatiment d'un element constructiu es realitzarà permetent el gir, però no el 

desplaçament, dels seus punts de suport, mitjançant mecanisme que treballi per sobre de la línia 

de suport de l'element i permeti el descens lent. Els compressors, martells pneumàtics o de 

similars, s'utilitzaran prèvia autorització de la direcció facultativa. Les càrregues es començaran a 

elevar lentament a fi d'observar si es produeixen anomalies, en el cas de les quals es repararan 

després d'haver descendit novament la càrrega al seu lloc inicial.  

S'evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i/o runes. En finalitzar la 

jornada no han de quedar elements de l'edifici en estat inestable, que el vent, les condicions 

atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu enderrocament. Es protegiran de la pluja, 

mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l'edifici que puguin ser afectats per aquella. 

L'evacuació de runes, es podrà realitzar:Mitjançant canals.  
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L'últim tram del canal s'inclinarà de manera que es redueixi la velocitat de sortida del 

material i de manera que l'extrem quedi com a màxim a 2 m per sobre del terra o de la 

plataforma del camió que realitzi el transport. El canal no anirà situat exteriorment en 

façanes que donin a la via pública, llevat del seu tram inclinat inferior, i la seva secció útil 

no serà superior a 50 x 50 cm La seva embocadura superior estarà protegida contra 

caigudes accidentals. 

Llançant lliurement la runa des d'una alçària màxima de dues plantes sobre el terreny.  

En tot cas, l'espai on cau runa estarà delimitat i vigilat. No es permetran fogueres dins 

de l'edifici, i les fogueres exteriors estaran protegides del vent i vigilades. En cap cas no 

s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà de demolició.  

 

1.1.3.2 Condicions d'acabament.  

Finalitzades les obres de demolició, es procedirà a la neteja del solar. 

 

1.1.4 Control d'execució, assaigs i proves.  

1.1.4.1 Control d'execució.  

Durant la demolició, si apareguessin esquerdes als edificis mitgers es paralitzaran els 

treballs, i s'avisarà a la direcció facultativa, per efectuar el seu apuntalament o 

consolidació si fos necessari, prèvia col·locació o no de testimonis. 

 

2 Condicionament i fonamentació.  

2.1 Moviment de terres.  

2.1.1 Rases i pous, descripció.  

Excavacions obertes i assentades al terreny, accessibles a operaris, realitzades amb 

mitjans manuals o mecànics, amb ample o diàmetre no major de 2 m ni profunditat 

superior a 7 m Les rases són excavacions amb predomini de la longitud sobre les altres dues 

dimensions, mentre que els pous són excavacions de boca relativament estreta amb 

relació a la seva profunditat.  

 

2.1.2 Característiques tècniques de cada unitat d'obra.  

2.1.2.1 Condicions prèvies.  

En tots els casos s'haurà de dur a terme un estudi previ del terreny per tal de 

conèixer l'estabilitat del mateix.  

Se sol·licitarà de les corresponents Companyies, la posició i solució a adoptar per a les 

instal·lacions que puguin ser afectades per l'excavació. 

Quan les excavacions afectin construccions existents, es farà prèviament un estudi quant 

a la necessitat d'atermenaments en totes les parts interessades en els treballs. 

Abans de començar les excavacions, estaran aprovats per la direcció facultativa el replantejo i 

les circulacions que envolten al tall. Les lliteres de replantejo seran dobles en els extrems de les 

alineacions, i estaran separades de la vora del buidatge no pas menys d'1 m Es disposaran punts 

fixos de referència, en llocs que no puguin ser afectats per l'excavació, als que es referiran totes 

les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i/o verticals dels punts del terreny i/o 

edificacions pròximes assenyalats en la documentació tècnica. Es determinarà el tipus, situació, 

profunditat i dimensions de fonamentacions que estiguin en una distància de la paret del tall 

igual o menor de dues vegades la profunditat de la rasa.  

El contractista notificarà a la direcció facultativa, amb l'antelació suficient el 

començament de qualsevol excavació, a fi que aquest pugui efectuar els mesuraments 

necessaris sobre el terreny inalterat. 

 

2.1.3 Procés d'execució.  

2.1.3.1 Execució. 

Una vegada efectuat el replantejo de les rases o pous, la direcció facultativa autoritzarà 

l'inici de l'excavació. L'excavació continuarà fins a arribar a la profunditat assenyalada en els 

plànols i obtenir-se una superfície ferma i neteja a nivell o escalonada. El començament de 

l'excavació de rases o pous, quan sigui per a fonaments, s'emprendrà quan es disposi de tots els 

elements necessaris per procedir a la seva construcció, i s'excavaran els últims 30 cm en el 

moment de formigonar.  

Una vegada assolides les cotes inferiors dels pous o rases de fonamentació, es farà una 

revisió general de les edificacions mitgeres. S'excavarà el terreny en rases o pous d'ample i 

profund segons la documentació tècnica.  

Pous i rases:  

Segons el CORRENT DB SE C, apartat 4.5.1.3, l'excavació s'ha de fer amb summa cura perquè 

l'alteració de les característiques mecàniques del terra sigui la mínima inevitable. Les rases i pous 

de fonamentació tindran les dimensions fixades en el projecte. La cota de profunditat 

d'aquestes excavacions serà la prefixada en els plànols, o les que la direcció facultativa ordeni 

per escrit o gràficament en vista de la naturalesa i condicions del terreny excavat. 

Refinament, neteja i anivellament.  
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Es retiraran els fragments de roca, lajas, blocs i materials terris, que hagin quedat, en 

situació inestable a la superfície final de l'excavació, a fi d'evitar posteriors despreniments. 

El refinament de terres es realitzarà sempre retallant i no recreixent.  

 

2.2 Fonamentacions directes.  

2.2.1 Sabates (aïllades, curses i elements de lligall).  

Tipus de sabates:  

Sabata aïllada: com a fonamentació d'un pilar aïllat, interior, mitger o de 

cantonada. 

Sabata correguda: com a fonamentació d'alineacions, murs o forjats. 

Els elements de lligall entre sabates aïllades són de dos tipus:  

Bigues de lligall o soleres per evitar desplaçaments laterals, necessaris en els casos 

prescrits en la Norma de Construcció Sismorresistente NCSE vigent.  

Bigues centradores entre sabates fortament excèntriques (de medianería i 

cantonada) i les contigües, per resistir moments aplicats per murs o pilars o per redistribuir 

càrregues i pressions sobre el terreny.  

 

2.2.2. Procés d'execució.  

2.2.2.1. Execució.  

Informació prèvia:  

Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin i les previstes per a 

l'edifici a la zona de terreny on s'actuarà. S'estudiaran les soleres, arquetes de peu del pilar, 

sanejament en general, etc., que no s'alterin les condicions de treball o es generin, per 

possibles fugues, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible 

descalçament de l'embasament fonament. 

Excavació:  

Les rases i pous de fonamentació tindran les dimensions fixades en el projecte i es 

realitzaran segons les indicacions establertes al capítol 2.1.1. Rases i pous. 

La cota de profunditat de les excavacions serà la prefixada en els plànols o les que la 

direcció facultativa ordeni per escrit o gràficament en vista de la naturalesa i condicions 

del terreny excavat.  

Si s'estima necessari, es realitzarà un drenatge del terreny de fonamentació. Aquest 

es podrà realitzar amb drenes, amb empedrats, amb procediments mixtos de dren i 

empedrat o bé amb altres materials idonis.  

L'acabament de l'excavació en el fons i parets de la mateixa, ha de tenir lloc 

immediatament abans d'executar la capa de formigó de neteja, especialment en terrenys 

argilencs. El fons de l'excavació s'anivellarà bé perquè la superfície quedi sensiblement d'acord 

amb el projecte, i es netejarà i piconarà lleugerament.  

Formigó de neteja: Sobre la superfície de l'excavació es disposarà una capa de formigó 

de regularització, de baixa dosificació, amb una espessor mínima de 10 cm creant una 

superfície plana i horitzontal de suport de la sabata i evitant, en el cas de terres permeables, la 

penetració de la lletada de formigó estructural al terreny que deixaria mal recoberts els àrids en 

la part inferior. El nivell del formigó de neteja serà el previst en el projecte per a la base de les 

sabates i les bigues traves. El perfil superior tindrà un acabament adequat a la continuació de 

l'obra. 

El formigó de neteja, en cap cas no servirà per anivellar quan en el fons de l'excavació hi 

hagi fortes irregularitats.  

Col·locació de les armadures i formigonat. La posada en obra, vessat, compactació i 

curat del formigó, així com la col·locació de les armadures seguiran les indicacions de l'EHE i de 

la subsecció 3.3. Estructures de formigó. Les armadures verticals de pilars o murs s'han d'enllaçar 

a la sabata com s'indica en la norma NCSE-02.  

Es compliran les especificacions relatives a dimensions mínimes de sabates i disposició 

d'armadures de l'article 59.8 de l'EHE: el cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 

35 cm, si són de formigó en massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura longitudinal 

disposada a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. 

El recobriment mínim s'ajustarà a les especificacions de l'article 37.2.4 de l'EHE: si es 

formigona la sabata directament contra el terreny el recobriment serà de 7 cm Per a garantir els 

esmentats recobriments els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, 

es recolzaran sobre separadors de materials resistents a l'alcalinitat del formigó, segons les 

indicacions dels articles 37.2.5 i 66.2 de l'EHE.  

No es recolzaran sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en 

contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. Les distàncies 

màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l'engraellat 

inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l'engraellat superior. És convenient 

col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per evitar el moviment 

horitzontal de la graella del fons.  
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La posada a terra de les armadures, es realitzarà abans del formigonat, segons la 

subsecció 5.3. Electricitat: baixa tensió i posada a terra.  

En sabates contínues poden realitzar-se juntes de formigonat, en general en punts 

allunyats de zones rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts situats en els terços 

de la distància entre pilars. 

A més les sabates corregudes es prolongaran, si és possible, una dimensió igual al 

seu vol, en els extrems lliures dels murs.  

No es formigonarà quan el fons de l'excavació sigui inundat, gelat o present capes 

d'aigua transformades en gel. En aquest cas, només es procedirà a la construcció de la 

sabata quan s'hagi produït el desglaç complet, o bé s'hagi excavat en major profunditat 

fins a retirar la capa de terra gelat.  

Precaucions: S'adoptaran les disposicions necessàries per assegurar la protecció de 

les fonamentacions contra els aterramientos, durant i després de l'execució d'aquelles, així 

com per a l'evacuació d'aigües cas de produir-se inundacions de les excavacions durant 

l'execució de la fonamentació evitant així aterramientos, erosió, o posada en càrrega 

imprevista de les obres, que pugui comprometre la seva estabilitat.  

 

2.2.2.2. Toleràncies admissibles.  

Variació en planta del centre de gravetat de les sabates aïllades:, 2% de la dimensió 

de la sabata en la direcció considerada, sense excedir de 50 mm 

Nivells, cara superior del formigó de neteja: +20 mm; -50 mm, cara superior de la sabata: 

+20 mm; -50 mm, espessor del formigó de neteja: -30 mm.  

Condicions d'acabament.   

Les superfícies acabades hauran de quedar sense imperfeccions, altrament 

s'utilitzaran materials específics per a la reparació de defectes i neteja de les mateixes.

 Si el formigonat s'ha efectuat en temps fred, serà necessari protegir la fonamentació 

per evitar que el formigó fresc resulti danyat. Es cobrirà la superfície mitjançant plaques de 

poliestirè expandit ben fixades o mitjançant làmines calorifugades. En casos extrems pot ser 

necessari utilitzar tècniques per a la calefacció del formigó.  

Si el formigonat s'ha efectuat en temps calorós, s'ha d'iniciar el curat l'abans possible. 

En casos extrems pot ser necessari protegir la fonamentació del sol i limitar l'acció del vent 

mitjançant pantalles, o fins i tot, formigonar de nit.  

 

 

3 Estructures.  

3.1 Fàbrica estructural.  

3.1.1 Descripció.  

Murs resistents i d'arriostramiento realitzats a partir de peces relativament petites, preses 

amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, podent incorporar armadures 

actives o passives als morters o reforços de formigó armat. Els paraments poden quedar sense 

revestir, o revestits.  

Serà d'aplicació tot el que li afecti de les subseccions 5.1 Façanes de fàbriques i 5.5 

Particions segons la seva funció secundària.  

 

3.1.2 Criteris de mesurament i valoració d'unitats.  

Fàbrica de maó ceràmic. Metre quadrat de fàbrica de maó d'argila cuita, asseguda 

amb morter de ciment i/o calç, aparellada, fins i tot replantejo, anivellament i aplomat, part 

proporcional d'enjarjes, minves i ruptures, humitejat dels maons i neteja, mesurada deduint buits 

superiors a 1 m². 

 

3.1.3 Procés d'execució.  

3.1.3.1 Execució.  

Segons el CORRENT DB SE F, apartat 8.2.1, el projecte especifica la classe de categoria 

d'execució: A, B i C. En els elements de fàbrica armada s'especificarà només classes A o B. En els 

elements de fàbrica pretensada s'especificarà classe A.  

Categoria A: les peces disposen de certificació de les seves especificacions quant a tipus i grup, 

dimensions i toleràncies, resistència normalitzada, succió, i retracció o expansió per humitat. El 

morter disposa d’especificacions sobre la seva resistència a la compressió i a la flexotracción a 7 

i 28 dies.  

La fàbrica disposa d'un certificat d'assaigs previs a compressió segons la norma UNEIX EN 

1052-1:1999, a tracció i acord segons la norma UNEIX EN 1052-4:2001. Es realitza una visita diària 

de l'obra. Control i supervisió continuats pel constructor.  

Categoria B: les peces disposen de certificació de les seves especificacions quant a tipus i grup, 

dimensions i toleràncies, i resistència normalitzada. El morter disposa d'especificacions sobre la 

seva resistència a la compressió i a la flexotracción a 28 dies. Es realitza una visita diària de 

l'obra. Control i supervisió continuats pel constructor.  
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Humectació:  Les peces, fonamentalment les d'argila cuita s'humitejaran, durant uns 

minuts, per aspersió o immersió abans de la seva col·locació que no absorbeixin ni cedeixin 

aigua al morter. 

Col·locació: Les peces es col·locaran sempre a restregón, sobre una tortada de 

morter, fins que el morter vessi per la nafra i la llença. No es mourà cap peça després 

d'efectuada l'operació de restregón. Si fos necessari corregir la posició d'una peça, es 

traurà, retirant també el morter. 

Els blocs d'argila cuita alleugerida es prenen amb morter de ciment només en junta 

horitzontal. La junta vertical està machihembrada per formar els murs resistents i 

d'arriostramiento. 

Enjarjes: Les fàbriques s'han d'aixecar per filats horitzontals en tota l'extensió de 

l'obra, sempre que sigui possible i no de lloc a situacions intermèdies inestables. Quan dues 

parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques diferents, la que s'executi primer es 

deixarà escalonada. Si això no fos possible, es deixarà formant alternativament entrants, 

adarajas i sortints, endejas. En les filades consecutives d'un mur, les peces s'encavalcaran 

perquè el mur es comporti com un element estructural únic. El solapament serà almenys 

igual a 0,4 vegades el gruix de la peça i no menor que 4 cm A les cantonades o trobades, 

el solapo de les peces no serà menor que el seu fumall; a la resta del mur, poden emprar-

se peces tallades per aconseguir el solapament precís. 

Armadures: Les barres i les armadures de llença es doblaran i es col·locaran a la 

fàbrica sense que sofreixin danys perjudicials que puguin afectar l'acer, el formigó, el 

morter o l'adherència entre ells. 

S'evitaran els danys mecànics, ruptura en les soldadures de les armadures de llença, 

i dipòsits superficials que afectin l'adherència. S'empraran separadors i estreps per mantenir 

les armadures en la seva posició i si és necessari, es lligarà l'armadura amb filferro. Per 

garantir la durabilitat de les armadures: 

Recobriments de l'armadura de llença:  

L'espessor mínima del recobriment de morter respecte a la vora exterior, no serà menor 

que 1,5 cm, el recobriment de morter, per sobre i per sota de l'armadura de llença, no sigui 

menor que 2 mm, fins i tot per als morters de junta prima l'armadura es disposarà de 

manera que es garanteixi la constància del recobriment.  

Els extrems tallats de tota barra que constitueixi una armadura, excepte les d'acer 

inoxidable, tindran el recobriment que li correspongui en cada cas o la protecció equivalent. En 

el cas de cambres farcides o aparells diferents dels habituals, el recobriment serà no menor que 

2 cm ni del seu diàmetre. 

Morters i formigons de farcit: S'admet la barreja manual únicament en projectes amb 

categoria d'execució C. El morter no s'embrutarà durant la seva manipulació posterior. El morter 

i el formigó de farcit s'empraran abans d'iniciar-se l'enduriment. El morter o formigó que hagi 

iniciat l'enduriment es rebutjarà i no es reutilitzarà. 

Al morter no se li afegiran aglomerants, àrids, additius ni aigua després de seu pastat.  

 

3.1.3.2 Condicions d'acabament.  

Les fàbriques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la 

seva alçària.  

En fàbrica amb peces massisses o perforades, les fregues que respecten les limitacions 

segons el CORRENT DB SE F, taula 4.8, no redueixen el gruix de càlcul, a efectes de l'avaluació 

de la seva capacitat. Si és d'aplicació la norma sismorresistente (NCSR-02), als murs de càrrega i 

d'arriostramiento només s'admetran fregues verticals separades entre si almenys 2 m i la 

profunditat del qual no excedirà de la cinquena part de la seva espessor. En qualsevol cas, el 

gruix reduït no serà inferior als valors especificats en l'apartat de prescripcions sobre els 

productes (peces).  

 

4 Façanes i particions 

4.1. Fusteries 

Portes: compostes de fulla plegables, abatible. Podran ser metàl·liques (realitzades amb 

perfils d'acer laminats a cop calent, conformats fredament, acer inoxidable o alumini anoditzat 

o lacat), de fusta, de plàstic (PVC) o de vidre temperat. 

Finestres: compostes de full fixa, abatible, plegables, oscilobatiente o pivotant. Podrán ser 

metàl·liques (realitzades amb perfils d'acer laminats a cop calent, conformats fredament, acer 

inoxidable o alumini anoditzat o lacat), de fusta o de material plàstic (PVC).  

Inclouran tots els junquillos, patilles de fixació, cargols, ribets de goma, accessoris, així com 

les ferramentes de tancament i de penjar necessàries. 
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4.1.2 Criteris de mesurament i valoració d'unitats.  

Metre quadrat de fusteria o superfície del buit a tancar, totalment acabada, 

incloent ferramentes de tancament i de penjar, i accessoris necessaris; així com 

col·locació, segellament, pintura, lacat o vernís en cas de fusteria de fusta, protecció 

durant les obres i neteja final. No s'inclouen persianes o tots, ni envidriaments. 

 

4.1.3 Procés d'execució.  

4.1.3.1 Execució.  

En general:  

Es comprovarà el replanteig i dimensions del buit, o en el seu cas per al precèrcol. 

Abans de la seva col·locació es comprovarà que la fusteria conserva la seva protecció. Es 

repassarà la fusteria en general: ajust de ferramentes, anivellament de fulles, etc.  

La cambra que recull l'aigua de condensació tindran les dimensions adequades; 

comptarà almenys amb 3 orificis de desguàs per cada metre. 

Les unions entre perfils es realitzaran de la següent manera: .  

Portes i finestres d'acer: amb soldadura que asseguri la seva rigidesa, quedant unida 

en tot el seu perímetre de contacte.  

 

4.1.3.2 Toleràncies admissibles.  

Segons el CORRENT DB SEU 2, apartat. 1.4 Les superfícies envidriades que es puguin 

confondre amb portes o obertures portaran, en tota la seva longitud, senyalització a una 

alçària inferior entre 850 mm i 1100 mm i a una alçària superior entre 1500 mm i 1700 mm. 

 

4.1.3.3 . Condicions d'acabament 

En general: la fusteria quedarà aplomada. Es netejarà per rebre l'envidriament, si n'hi 

hagués. Una vegada col·locada, se segellaran les juntes fusteria-façana en tot el seu 

perímetre exterior. La junta serà contínua i uniforme, i el segellament s'aplicarà sobre 

superfícies netes i seques. Així s'assegura l'estanquidad a l'aire i a l'aigua. 

 

4.1.4 Procés d'execució.  

4.1.4.1 Execució. 

 Envidriaments en general:  

Galces: Els bastidors estaran equipats amb galces, col·locant l'envidriament amb les 

folgances degudes perimetrales i laterals, que s'ompliran posteriorment amb material elàstic; així 

s'evitarà la transmissió d'esforços per dilatacions o contraccions del propi envidriament. Els 

galces poden ser oberts (per a vidres de poca espessor, menys de 4 mm, dimensions reduïdes o 

en vidres impresos d'espessor superiors a 5 mm i vidres armats), o tancats per a la resta de casos.

 Falques de suport: repartiran el pes del vidre en el bastidor. En bastidors d'eix de rotació 

vertical: una sola falca de suport, situat en el costat pròxim al pernio al bastidor a la francesa o 

en l'eix de gir per a bastidor pivotant.  

Amb total enmasillado. Les massilles que endureixen i les plàstiques es col·locaran amb 

espàtula o pistola. Les massilles elàstiques es col·locaran amb pistola fredament. 

Amb bandes performades, de neopreno, butil, etc. i segellat de silicona. Les massilles en bandes 

performades o perfils extrusionados es col·locaran a mà, pressionant sobre el bastidor. 

Envidriament format per vidres laminats: Quan estigui format per dos vidres de diferent 

espessor, el de menor espessor es col·locarà a l'exterior. El nombre de fulles serà almenys de dos 

en baranes i baranes, tres en envidriament antirobatori i quatre en envidriament antibala.  

Els vidres es manipularan des de l'interior de l'edifici, assegurant-los amb mitjans auxiliars 

fins a la seva fixació.Els vidres es fixaran, mitjançant perfil continu d'ample mínim 60 mm, d'acer 

galvanitzat o alumini. 

Entre vidre i perfil s'interposarà un material elàstic que garanteixi la uniformitat de la 

pressió d'estrenyi. 

La junta es tancarà amb perfil tapajuntas d'acer galvanitzat o alumini i la interposició de 

dues juntes de material elàstic que uniformicen l'estrenyi i proporcionin estanquitat. El tapajuntas 

es fixarà al perfil base amb cargols autorroscantes d'acer inoxidable o galvanitzat cada 35 cm 

com a màxim. Els extrems oberts del vidre es tancaran amb perfil en O d'alumini.  

 

4.1.4.2 . Toleràncies admissibles.  

Segons el CORRENT DB SEU 2, apartat. 1.4. La senyalització dels vidres serà a una alçària 

inferior entre 850 mm i 1100 mm i a una alçària superior entre 1500 mm i 1700 mm.  
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4.1.4.3 . Condicions d'acabament.  

En cas de vidres simples, dobles o laminats, per aconseguir l'estanquitat entre els 

vidres i els seus marcs se segellarà la unió amb massilles elàstiques, bandes preformades 

autoadhesives o perfils extrusionados elàstics.  

 

4.1.5 Control d'execució, assaigs i proves.  

4.1.5.1 . Control d'execució.  

Dimensions del vidre: espessor especificada 1 mm. Dimensions restants especificades 

2 mm. 

Vidre laminat: en cas de fulles amb diferent espessor, la de major espessor a l'interior. 

Perfil continu: col·locació, tipus especificat, sense discontinuïtats.  

 

4.2. Defenses 

4.2.1. Baranes 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i barandales), 

passamans i plafó, ancorada a elements resistents com forjats, soleres i murs, per a 

protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre zones situades a diferent alçària. 

 

5. Instal·lacions.  

5.1 Instal·lació d'electricitat: baixa tensió posta a terra.  

5.1.1. Descripció.  

Instal·lació de baixa tensió: instal·lació de la xarxa de distribució elèctrica per a 

tensions entre 230 / 400 V, des del final de l'escomesa de la companyia subministradora en 

el quadre o caixa general de protecció, fins als punts d'utilització a l'edifici.  

Instal·lació de posta a terra: s'estableixen per limitar la tensió que, respecte a la terra, 

puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar la protecció de 

les proteccions i per eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria als materials elèctrics 

utilitzats.  

És una unió elèctrica directa, sense fusibles ni cap protecció, d'una part del circuit 

elèctric o d'una part conductora no pertanyent al mateix mitjançant una presa de terra 

amb un elèctrode o grups d'elèctrodes enterrats al terra. 

 

5.1.2 Criteris de mesurament i valoració d'unitats.  

Instal·lació de baixa tensió: els conductors es mesuraran i valoraran per metre lineal de 

longitud d'iguals característiques, tot això completament col·locat incloent tub, safata o canal 

d'aïllament i part proporcional de caixes de derivació i ajuts de maçoneria quan existeixin.  

La resta d'elements de la instal·lació, com a caixa general de protecció, mòdul de 

comptador, mecanismes, etc., es mesuraran per unitat totalment col·locada i comprovada 

incloent tots els accessoris i connexions necessaris per al seu correcte funcionament, i per unitats 

d'endolls i de punts de llum incloent parts proporcionals de conductors, tubs, caixes i 

mecanismes.  

Instal·lació de posta a terra: els conductors de les línies principals o derivacions de la posta 

a terra es mesuraran i valoraran per metre lineal, fins i tot tub d'aïllament i part proporcional de 

caixes de derivació, ajuts de maçoneria i connexions. El conductor de posta a terra es mesurarà 

i valorarà per metre lineal, fins i tot excavació i farcit. La resta de components de la instal·lació, 

com picas, plaques, arquetes, etc., es mesuraran i valoraran per unitat, fins i tot ajuts i 

connexions. 

 

5.2 Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris.  

5.2.1 Fontaneria.   

Instal·lació d'aigua freda i calenta en xarxa de subministrament i distribució interior dels 

edificis inclosos en l'àmbit d'aplicació general del CORRENT, des de la presa de la xarxa interior 

fins a les aixetes, ambdós inclusivament.  

 

5.2.2. Criteris de mesurament i valoració d'unitats.  

Les canonades i aïllaments es mesuraran i valoraran per metre lineal de longitud d'iguals 

característiques, sense descomptar els elements intermedis com a vàlvules, accessori, etc., tot 

això completament col·locat i incloent la part proporcional d'accessoris, maneguins, suport, etc. 

per a canonades, i la protecció quan existeixi per als aïllaments. 

La resta de components de la instal·lació es mesuraran per unitat totalment col·locada i 

comprovada incloent tots els accessoris i connexions necessaris per al seu correcte 

funcionament. 
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5.2.3. Procés d'execució.  

5.2.3.1. Execució.  

Execució xarxes de canonades, segons el CORRENT DB HS 4, apartat 5.1.1.1: 

Quan discorrin per conductes, aquests estaran degudament ventilats i comptaran amb un 

adequat sistema de buidatge. El traçat de les canonades vistes s'efectuarà en forma neta i 

ordenada. Si estiguessin exposades a qualsevol tipus de deteriorament per cops o xocs 

fortuïts, s'hauran de protegir adequadament. Les conduccions no han de ser instal·lades en 

contacte amb el terreny, disposant sempre d'un adequat revestiment de protecció. 

Unions i juntes:  

Les unions dels tubs seran estanques, segons el CORRENT DB HS 4, apartat 5.1.1.2. Les 

unions de tubs resistiran adequadament la tracció. Són admissibles les soldadures fortes. En 

les unions tub-accessori s'observaran les indicacions del fabricant.  

Proteccions: 

Segons el CORRENT DB HS 4, apartat 5.1.1.3.2, tant en canonades encastades o 

ocultes com en canonades vistes, es considerarà la possible formació de condensacions a 

la seva superfície exterior i es disposarà un element separador de protecció, no 

necessàriament aïllant però si amb capacitat d'actuació com a barrera antivapor.  

Segons el CORRENT DB HS 4, apartat 5.1.1.3.3, quan la temperatura exterior de l'espai 

per on discorre la xarxa pugui assolir valors capaços de gelar l'aigua del seu interior, s'aïllarà 

tèrmicament l'esmentada xarxa amb aïllament adequat al material de constitució i al 

diàmetre de cada tram afectat.  

Segons el CORRENT DB HS 4, apartat 5.1.1.3.4, quan una canonada hagi de travessar 

qualsevol parament de l'edifici o un altre tipus d'element constructiu que pogués 

transmetre-li esforços perjudicials de tipus mecànic, ho farà dins d'una funda circular, de 

major diàmetre i prou resistent. 

Quan en instal·lacions vistes, el pas es produeixi en sentit vertical, el pasatubos 

sobresortirà almenys 3 cm pel costat en el qual poguessin produir-se cops ocasionals, a fi 

de protegir al tub. Igualment, si es produeix un canvi de sentit, aquest sobresortirà com a 

mínim una longitud igual al diàmetre de la canonada més 1 cm Quan la xarxa de 

canonades travessi, en superfície o de forma encastada, una junta de dilatació 

constructiva de l'edifici, s'instal·larà un element o dispositiu dilatador.  

Segons el CORRENT DB HS 4, apartat 5.1.1.3.5, a la sortida de les bombes s'instal·laran 

connectors flexibles, que actuïn de protecció contra el soroll.  

Grapes i abraçadores, segons el CORRENT DB HS 4, apartat 5.1.1.4.1: la col·locació de grapes i 

abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments es farà de manera que els tubs quedin 

perfectament alineats amb els esmentats paraments, guardin les distàncies exigides i no 

transmetin sorolls i/o vibracions a l'edifici.  

Suports, segons el CORRENT DB HS 4, apartat 5.1.1.4.2, es disposaran suports de manera 

que el pes dels tubs carregui sobre aquests i mai sobre els propis tubs o les seves unions. No 

podran ancorar-se en cap element de tipus estructural, llevat que en determinades ocasions no 

sigui possible cap altra solució.  

Allotjament del comptador general, segons el CORRENT DB HS 4, apartat 5.1.2.1: la 

cambra o arqueta d'allotjament del comptador general estarà construïda de tal manera que 

una fuga d'aigua a la instal·lació no afecti la resta de l'edifici. A tal final|finalitat, estarà 

impermeabilitzada i comptarà amb un desguàs al seu pis o fons que garanteixi l'evacuació del 

cabal d'aigua màxim previst en l'escomesa. Les superfícies interiors de la cambra o arqueta, 

quan aquesta es realitzi " in situ", s'acabaran adequadament mitjançant un enfoscado, 

brunyiment i fratasado, sense cantonades en el fons, que al seu torn tindrà la pendent 

adequada cap al clavegueró.  

Si la mateixa fos prefabricada complirà els mateixos requisits de forma general. En 

qualsevol cas, comptarà amb la preinstal·lació adequada per a una connexió de tramesa de 

senyals per a la lectura a distància del comptador. Les cambres o arquetes estaran tancades 

amb portes capaces de resistir adequadament tant l'acció de la intempèrie com possibles 

esforços mecànics derivats de la seva utilització i situació. En les mateixes, es practicaran 

obertures que possibilitin la necessària ventilació de la cambra.  

Comptadors divisionaris aïllats, segons el CORRENT DB HS 4, apartat 5.1.2.2: s'allotjaran en 

cambra, arqueta o armari segons les diferents possibilitats d'instal·lació i complint els requisits 

establerts per al comptador general quant a les seves condicions d'execució. 

Dipòsit auxiliar d'alimentació per a grup de sobre elevació, segons el CORRENT DB HS 4, apartat 

5.1.3.1.1: haurà de ser fàcilment accessible així com a fàcil de netejar. Comptarà en qualsevol 

cas amb tapa i aquesta ha d'estar assegurada contra lliscament i disposar a la zona més alta de 

suficient ventilació i aireig. Caldrà assegurar totes les unions amb l'atmosfera contra l'entrada 

d'animals i immissions nocives amb sifó per al vessat. Estaran, en tots els casos, proveïts d'un 

sobreeixidor. Es disposarà, a la canonada d'alimentació al dipòsit, d'un o diversos dispositius de 

tancament. Els esmentats dispositius seran vàlvules pilotades.  
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En el cas d'existir excés de pressió haurà d'interposar-se, abans de les esmentades 

vàlvules, una que limiti l'esmentada pressió a fi de no produir el deteriorament de les 

anteriors. La centraleta disposarà d'un hidronivel. Es disposarà dels mecanismes necessaris 

que permetin la fàcil evacuació de l'aigua continguda en el dipòsit, per facilitar el seu 

manteniment i netedat|neteja. Així mateix, es construiran i connectaran de manera que 

l'aigua es renovi pel seu propi mode de funcionament evitant sempre l'existència d'aigua 

estancada.  

Bombes per a grup de sobre elevació, segons el CORRENT DB HS 4, apartat 5.1.3.1.2: 

pujaran sobre bancada de formigó o un altre tipus de material que garanteixi la suficient 

massa i inèrcia del conjunt i impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a l'edifici. Entre la 

bomba i la bancada aniran elements interposats antivibratoris adequats a l'equip a 

instal·lar, servint aquests d'ancoratge del mateix a l'esmentada bancada. A la sortida de 

cada bomba s'instal·larà un maneguí elàstic. Igualment, es disposaran claus de 

tancament, abans i després de cada bomba. Les bombes d'impulsió s'instal·laran 

preferiblement submergides.  

Diposito de pressió, segons el CORRENT DB HS 4, apartat 5.1.3.1.3: estarà dotat d'un 

presostato amb manòmetre, tarat a les pressions màxima i mínima de servei, fent 

d'interruptor, comandant la centraleta de maniobra i control de les bombes. Els valors 

corresponents de reglatge han de figurar de forma visible en el dipòsit. En equips amb 

diverses bombes de funcionament en cascada, s'instal·laran tants presostatos com 

bombes es desitgi fer entrar en funcionament. El dipòsit de pressió disposarà d'una vàlvula 

de seguretat, situada en la seva part superior, amb una pressió d'obertura per a sobre de 

la pressió nominal de treball|feina i inferior o igual a la pressió de timbratge del dipòsit. Si 

s'instal·lessin diversos dipòsits de pressió, aquests poden disposar-se tant en línia com en 

derivació. 

Funcionament alternatiu de grup de pressió convencional, segons el CORRENT DB HS 4, 

apartat  

 

5.2.4. Aparells sanitaris.   

Dispositius pertanyents a l'equipament higiènic dels edificis, emprats tant per al 

subministrament local d'aigua com per a la seva evacuació. Compten amb 

subministrament d'aigua freda i calenta mitjançant aixetes i estan connectats a la xarxa 

d'evacuació d'aigües.  

 

Banyeres, plats de dutxa, lavabos, inodors, bidets, abocadors, urinaris, etc., incloent els 

sistemes de fixació utilitzats per garantir la seva estabilitat contra el tomb, i la seva resistència 

necessària a càrregues estàtiques. Aquests al seu torn podran ser de diferents materials: 

porcellana, porcellana vitrificada, acrílics, fosa, xapa d'acer esmaltada, etc. 

 

5.3. Instal·lació de transport., Ascensors.  

Ascensor és tot aparell (elèctric o hidràulic) utilitzat per salvar desnivells definits amb ajuda 

d'una cabina que es desplaci al llarg de guies rígides, la inclinació del qual sobre l'horitzontal 

sigui superior a 15 graus, destinat al transport de persones; de persones i d'objectes; d'objectes 

únicament, si la cabina és accessible, és a dir, si una persona pot entrar en ella sense dificultat i 

està equipada d'elements de comandament situats dins de la cabina o a l'abast d'una persona 

que es trobi en l'interior de la mateixa.  

També es consideren ascensors, a efectes, els aparells, que es desplacin continuant un 

recorregut totalment fix en l'espai, encara que no estigui determinat per guies rígides, tals com 

els ascensors de tisora.   

.  

6.1. Pintures.  

6.1.1. Descripció.  

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, 

fusteria, manyeria i instal·lacions, prèvia preparació de la superfície o no amb imprimació, situats 

a l'interior o a l'exterior, que serveixen com a element decoratiu o protector . 

 

6.1.2. Criteris de mesurament i valoració d'unitats.  

Metre quadrat de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot 

preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/segon d'acabat totalment acabat, i 

neteja final.  
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6.1.3. Procés d'execució.  

6.1.3.4. Execució.  

La temperatura ambient no serà major de 28è C a l'ombra ni menor de 12è C durant 

l'aplicació del revestiment. El soleamiento no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. 

En temps plujós se suspendrà l'aplicació quan el parament no estigui protegit. No es 

pintarà amb vent o corrents d'aire per possibilitat de no poder realitzar els entroncaments 

correctament davant del ràpid assecat de la pintura. 

Es deixaran transcórrer els temps d'assecatge especificats pel fabricant. Així mateix 

s'evitaran, a les zones pròximes als paraments en període d'assecatge, la manipulació i 

treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió. 

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: es protegiran les fusteries i vidrieries, donada l'especial adherència 

d'aquest tipus de pintura i s'aplicarà una mà de fons i una altra d'acabat. 

Pintura al ciment: es prepararà en obra i s'aplicarà en dues capes espaiades no pas 

menys de 24 hores.  

Pintura plàstica, acrílica, vinílica: si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà 

d'imprimació selladora i dues mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà 

d'imprimació tapaporos, un plastecido de vetes i cops amb posterior polit i dues mans 

d'acabat. 

Pintura a l'oli: s'aplicarà una mà d'imprimació amb brotxa i una altra d'acabat, 

espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  

Pintura a l'esmalt: prèvia imprimació 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 martelé o esmalt d'aspecte martelado: s'aplicarà una mà d'imprimació 

anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  

Laca nitrocelulósica: en cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d'imprimació 

no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una mà d'imprimació antioxidant; a 

continuació, s'apliquessin dues mans d'acabat a pistola de laca nitrocelulósica. 

Vernís hidròfug de silicona: una vegada netejo el suport, s'aplicarà el nombre de mans 

recomanat pel fabricant.  

Vernís gras o sintètic: es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un polit fi del 

suport, s'aplicaran dues mans d'acabat.  

 

6.1.3.5 . Condicions d'acabament.  

Pintura al ciment: es regaran les superfícies pintats dos o tres vegades al dia unes 12 hores 

després de la seva aplicació.  

Pintura al tremp: podrà tenir els acabats llisos, picat mitjançant rodet de picar o degotat 

mitjançant projecció a pistola de gotes de tremp.  

 

6.1.3.6 Conservació i manteniment.  

Es comprovarà l'aspecte i color, la inexistència d'escantellats, embolsamientos i falta 

d'uniformitat, etc., de l'aplicació realitzada.  

 

6.2. Revestiments de terres i escales.  

6.2.1 Revestiments ceràmics per a terres i escales.  

Revestiment per a acabats de terres interiors, exteriors i esglaons d'escales amb rajoles 

ceràmiques esmaltades o, no amb mosaic ceràmic de vidre, i peces complementàries i 

especials, rebuts al suport mitjançant material d'agafament, amb o sense acabat reajuntat. 

 

6.2.2 Procés d'execució.  

Condicions generals:  

La col·locació es realitzarà en unes condicions climàtiques normals (5è C a 30è C), 

procurant evitar l'assolellat directe, els corrents d'aire, pluges i aplicar amb risc de gelades. 

Preparació:  

Aplicació, en el seu cas, de base de morter de ciment. Disposició de capa de 

desolidarización, cas d'estar prevista en projecte. Aplicació, en el seu cas, d'imprimació. 

Existeixen dos sistemes de col·locació:  

Col·locació en capa gruixuda: es col·loca la ceràmica directament sobre el suport, 

encara que als terres s'ha de preveure una base de sorra o un altre sistema de desolidarización. 

Col·locació en capa fina: es realitza generalment sobre una capa prèvia de 

regularització del suport.   



84 REHABILITACIÓ, ADECUACIÓ ENERGÈTICA I CANVI D’ÚS D’EDIFICI PLURIFAMILIAR EN TESTERA 

Pastat: Amb adhesius cementosos: segons recomanacions del fabricant, es pastarà 

el producte fins a obtenir una massa homogènia i cremosa. Finalitzat el pastat, es 

mantindrà la pasta en repòs durant uns minuts. Abans de la seva aplicació es realitzés un 

breu pastat amb eina de mà. Amb adhesius en dispersió: es presenten llestos per al seu ús. 

Amb adhesius de resines reactives: segons indicacions del fabricant.  

Col·locació general:  

És recomanable, en col·locar, barrejar peces de diverses caixes. Les peces 

ceràmiques es col·locaran sobre la massa estesa pressionant-la per mitjà de lleugers cops 

amb una maça de goma i movent-les lleugerament fins a aconseguir l'aixafada total dels 

solcs de l'adhesiu per aconseguir un contacte ple. Les rajoles es col·locaran dins del temps 

obert de l'adhesiu, abans que es formi una pel·lícula seca a la superfície del mateix que 

eviti l'adherència.  

Es recomana estendre l'adhesiu en draps no majors de 2 m2. En cas de mosaics: el 

paper de la cara vista es desprendrà després de la col·locació i la xarxa dorsal quedarà 

incorporada al material d'agafament. En cas de productes porosos no esmaltats, es 

recomana l'aplicació d'un producte antiadherent del ciment, prèviament a les operacions 

de reajuntat per evitar la seva retenció i enduriment sobre la superfície del revestiment. 

Juntes: 

La separació mínima entre rajoles serà d'1,5 mm. En cas de suports deformables, la 

separació entre rajoles serà major o igual a 3 mm.  

Juntes de col·locació i reajuntat: pot ser aconsellable omplir parcialment les juntes 

de col·locació amb tires d'un material compressible abans d'omplir-les a límit|topall. El 

material compressible no hauria d'adherir-se al material de reajuntat o, en un altre cas, ha 

de cobrir-se amb una cinta de desolidarización. Aquestes cintes són generalment 

autoadhesives. La profunditat mínima del reajuntat serà de 6 mm S'hauran d'omplir a les 24 

hores de l'enrajolat.  

Juntes de moviment estructurals: hauran d'arribar al suport, incloent la capa de 

desolidarización si n'hi hagués, i la seva amplada ha de ser, com a mínim, la de la junta del 

suport. Es rematen usualment omplint-les amb materials d'elasticitat duradora.  

Juntes de moviment perimetrales: evitaran el contacte de l'enrajolat amb altres elements 

tals com a parets, pilars exempts i elevacions de nivell mitjançant s'han de preveure abans de 

col·locar la capa de regularització, i deixar-se en els límits de les superfícies horitzontals a 

enrajolar amb altres elements tals com a parets, pilares...Se en pot prescindir en recintes amb 

superfícies menors de 7 m2. Han de ser juntes contínues amb una amplada major o igual de 5 

mm Quedaran ocultes per l'entornpeu o pel revestiment adjacent. Hauran d'estar netes de 

restes de materials d'obra i arribar fins al suport.  

Juntes de partició (dilatació): la superfície màxima a revestir sense aquestes juntes és de 

50 m2 a 70 m2 en interior, i de la meitat d'aquestes en l'exterior. La posició de les juntes s'haurà 

de replantejar de manera que no estiguin creuades al pas, si no s'haurien de protegir. Aquestes 

juntes hauran de tallar el revestiment ceràmic, l'adhesiu i el morter base amb una amplada 

major o igual de 5 mm Poden omplir-se amb perfils o materials elàstics. 

Cort i trepat:  

Els trepants que es realitzin a les peces per al pas de canonades, tindran un diàmetre d'1 

cm més gran que el diàmetre d'aquestes. Sempre que sigui possible els talls es realitzaran en els 

extrems dels paraments.  
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FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES  

1.1. Acer  

1.1.1. Beines de fleix d'acer per a tendons de pretesatge  

Marcada la CE obligatori des de de l'1 de juny de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

523:2005. Beines de fleix d'acer per a tendons de pretesatge. Terminologia, especificacions, 

control de la qualitat. Sistema d'avaluació de la conformitat: 4. 

 

1.1.2. Productes laminats a cop calent, d'acer no aliat, per a construccions metàl·liques. 

d'ús general. 

Marcada la CE obligatori des d'1 de setembre de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

10025-1:2005. Productes laminats a cop calent, d'acer no aliat, per a construccions 

metàl·liques d'ús general. Part 1: Condicions tècniques de subministrament. Sistema 

d'avaluació de la conformitat: 2+ 

 

1.1.3. Perns estructurals d'alta resistència per a precàrrega 

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 d'octubre de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX 

EN 14399-1:2006. Perns estructurals d'alta resistència per a precàrrega. Part 1: Requisits 

generals. Sistema d'avaluació de la conformitat: 2+.  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 d'octubre de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX 

EN 14399-4:2006. Perns estructurals d'alta resistència per a precàrrega. Part 4. Sistema 

d'avaluació de la conformitat 2 +.  

 

1.1.4. Acer per a l'armat de formigó. Acer soldable per a armadures de formigó armado* 

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de setembre de 2007. UNEIX-EN 10080:2006. 

Acer per a l'armat de formigó. Acer soldable per a armadures de formigó armat. 

Generalitats. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1+.  

 

1.2. Suports estructurals  

1.2.1. Suports elastomèrics  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de gener de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-

EN 1337-3:2005. Suports estructurals. Part 3: Suports elastomèrics. Sistema d'avaluació de la 

conformitat: 1 /3 

1.2.2. Suports de rodet  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de febrer de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 1337-

4:2005. Suports estructurals. Part 4: Suports de rodet. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1 /3. 

 

1.3. Productes i sistemes per a la protecció i reparació d'estructures de formigó.  

1.3.1. Sistemes per a protecció de superfície.  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de gener de 2009. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

1504-2:2005. Productes i sistemes per a la protecció i reparació d'estructures de formigó. 

Definicions, requisits, control de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 2: Sistemes per a 

protecció de superfície. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/2+/3/4.  

 

1.3.2. Reparació estructural i no estructural.  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de gener de 2009. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

1504-3:2006. Productes i sistemes per a la protecció i reparació d'estructures de formigó. Part 3: 

Reparació estructural i no estructural. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/2+/3/4. 

 

1.3.3. Adhesius estructurals.  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de gener de 2009. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

1504-4:2005. Productes i sistemes per a la protecció i reparació d'estructures de formigó. 

Definicions, requisits, control de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 4: Adhesius 

estructurals. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/2+/3/4.  

 

1.3.4. Productes i sistemes d'injecció del formigó.  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de gener de 2009. Norma d'aplicació UNEIX-EN 

1504-5:2004. Productes i sistemes per a la protecció i reparació d'estructures de formigó. 

Definicions, requisits, control de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 5: Productes i sistemes 

d'injecció del formigó. Sistema d'avaluació de la conformitat: 2+/4. 

 

1.3.5. Ancoratges d'armadures d'acer.  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de gener de 2009. Norma d'aplicació UNEIX-EN 

1504-6:2007. Productes i sistemes per a la protecció i reparació d'estructures de formigó. 

Definicions, requisits, control de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 6: Ancoratges 
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d'armadures d'acer. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/2+/3/4.  

1.3.6. Protecció contra la corrosió d'armadures.  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de gener de 2009. Norma d'aplicació UNEIX-

EN 1504-7:2007. Productes i sistemes per a la protecció i reparació d'estructures de formigó. 

Definicions, requisits, control de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 7: Protecció 

contra la corrosió d'armadures. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/2+/3/4. 

 

2. AÏLLANTS TÈRMICS  

2.1. Productes manufacturats de llana mineral (MW)*   

Marcada la CE obligatori des del 13 de maig de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

13162:2002. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes 

manufacturats de llana mineral (MW). Sistemes d'avaluació de la conformitat: 1, 3 ó 4. 

 

2.2. Productes manufacturats de poliestirè expandit (EPS)*  

Marcada la CE obligatori des del 13 de maig de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

13163:2002. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes 

manufacturats de poliestirè expandit (EPS). Especificació. Sistemes d'avaluació de la 

conformitat: 1, 3 ó 4. 

 

2.3. Productes manufacturats de poliestirè extruido (XPS)*  

Marcada la CE obligatori des del 13 de maig de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

13164:2002. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes 

manufacturats de poliestirè extruido (XPS). Especificació. Sistemes d'avaluació de la 

conformitat: 1, 3 ó 4.  

 

2.4. Productes manufacturats d'escuma rígida de poliuretà (PUR)*  

Marcada la CE obligatori des del 13 de maig de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

13165:2002. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes 

manufacturats d'escuma rígida de poliuretà (PUR). Especificació. Sistemes d'avaluació de 

la conformitat: 1, 3 ó 4.  

 

2.5. Productes manufacturats d'escuma fenòlica (PF)*  

Marcada la CE obligatori des del 13 de maig de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX EN 13166:2002. 

Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats d'escuma 

fenòlica (PF). Especificació. Sistemes d'avaluació de la conformitat: 1, 3 ó 4. 

 

2.6. Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG)*  

Marcada la CE obligatori des del 13 de maig de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

13167:2002. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats 

de vidre cel·lular (CG). Especificació. Sistemes d'avaluació de la conformitat: 1, 3 ó 4. 

 

2.7. Productes manufacturats de llana de fusta (WW)*  

Marcada la CE obligatori des del 13 de maig de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

13168:2002. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats 

de llana de fusta (WW). Especificació. Sistemes d'avaluació de la conformitat: 1, 3 ó 4. 

 

2.8. Productes manufacturats de perlita expandida (EPB)*  

Marcada la CE obligatori des del 13 de maig de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

13169:2002. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats 

de perlita expandida (EPB). Especificació. Sistemes d'avaluació de la conformitat: 1, 3 ó 4.  

 

2.9. Productes manufacturats de suro expandit (ICB)*  

Marcada la CE obligatori des del 13 de maig de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

13170:2002. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats 

de suro expandit (ICB). Especificació. Sistemes d'avaluació de la conformitat: 1, 3 ó 4.  

 

2.10. Productes manufacturats de fibra de fusta (WF)*  

Marcada la CE obligatori des del 13 de maig de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

13171:2002. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats 

de fibra de fusta (WF). Especificació. Sistemes d'avaluació de la conformitat: 1, 3 ó 4.  

 



REHABILITACIÓ, ADECUACIÓ ENERGÈTICA I CANVI D’ÚS D’EDIFICI PLURIFAMILIAR EN TESTERA 87 

3. IMPERMEABILITZACIÓ  

3.1. Làmines flexibles per a la impermeabilització  

3.1.1. Làmines bituminoses amb armadura per a impermeabilització de cubiertas*  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-

EN 13707:2005. Làmines flexibles per a la impermeabilització. Làmines bituminoses amb 

armadura per a impermeabilització de cobertes. Definicions i característiques. Sistemes 

d'avaluació de la conformitat: 1/2+/3/4.  

 

3.1.2. Làmines auxiliars per a cobertes amb elements discontinuos*  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de gener de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13859:2006. Làmines flexibles per a la impermeabilització. Definicions i característiques de 

les làmines auxiliars. Part 1: Làmines auxiliars per a cobertes amb elements discontinus. 

Sistemes d'avaluació de la conformitat: 1/3/4.  

 

3.1.4. Làmines plàstiques i de cautxú per a impermeabilització de cubiertas*  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de juliol de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-

EN 13956:2006. Làmines flexibles per a la impermeabilització. Làmines plàstiques i de cautxú 

per a impermeabilització de cobertes. Definicions i característiques. Sistemes d'avaluació 

de la conformitat: 1/2+/3/4.  

 

3.1.5. Membranes aïllants de plàstic i cautxú  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'octubre de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13967:2005. Làmines flexibles per a impermeabilització. Membranes aïllants de plàstic i 

cautxú incloent les membranes de plàstic i cautxú per al basament de tancs. Definicions i 

característiques. Sistemes d'avaluació de la conformitat: 1/2+/3/4. 

3.1.6. Membranes bituminoses aïllants.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13969:2005. Làmines flexibles per a impermeabilització. Membranes bituminoses aïllants 

incloent les membranes bituminoses per al basament de tancs. Definicions i 

característiques. Sistemes d'avaluació de la conformitat: 1/2+/3/4. 

3.1.7. Làmines bituminoses per al control del vapor de agua*  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13970:2004. Làmines flexibles per a la impermeabilització. Làmines bituminoses per al control del 

vapor d'aigua. Definicions i característiques. Sistemes d'avaluació de la conformitat: 1/3/4. 

 

3.1.8. Capes base de plàstic i de cautxú per al control del vapor d'aigua.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13984:2005. Làmines flexibles per a impermeabilització. Capes base de plàstic i de cautxú per al 

control del vapor d'aigua. Definicions i característiques. Sistemes d'avaluació de la conformitat: 

1/3/4. 

 

3.1.9. Barreres anticapil·laritat plàstiques i de cautxú.  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de febrer de 2008. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

14909:2007. Làmines flexibles per a impermeabilització. Barreres anticapil·laritat plàstiques i de 

cautxú. Sistemes d'avaluació de la conformitat: 1/3/4. 

 

3.1.10.Barreras anticapil·laritat bituminoses.  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de març de 2008. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

149067:2007. Làmines flexibles per a impermeabilització. Barreres anticapil·laritat bituminoses. 

Sistemes d'avaluació de la conformitat: 1/3/4.  

 

3.2. Sistemes d'impermeabilització de cobertes  

3.2.1. Sistemes d'impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida  

Guia DIGUES-TE Núm. 005. Sistemes d'impermeabilització de cobertes aplicats en forma 

líquida. Sistema d'avaluació de la conformitat: 3 només per a assaigs de reacció al foc. 

 

3.2.2. Sistemes d'impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades 

mecànicament. 

Guia DIGUES-TE Núm. 006. Sistemes d'impermeabilització de cobertes amb membranes 

flexibles fixades mecànicament. Sistema d'avaluació de la conformitat: 3 només per a assaigs 

de reacció al foc.  
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3.3. Geotextiles i productes relacionats  

3.3.1. Ús en moviments de terres, fonamentacions i estructures de contenció  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'octubre de 2002. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13251:2001/A1:2005. Geotextiles i productes relacionats. Requisits per al seu ús en 

moviments de terres, fonamentacions i estructures de contenció. Sistema d'avaluació de la 

conformitat: 2+/4. 

 

3.3.2. Ús en sistemes de drenatge  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'octubre de 2002. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13252:2001/ Erratum:2002/ A1:2005. Geotextiles i productes relacionats. Requisits per al seu 

ús en sistemes de drenatge. Sistema d'avaluació de la conformitat: 2+/4.  

 

3.3.3. Ús en obres per al control de l'erosió (protecció costanera i revestiment de talussos). 

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'octubre de 2002. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13253:2001/ A1:2005. Geotextiles i productes relacionats. Requisits per al seu ús en obres per 

al control de l'erosió (protecció costanera i revestiment de talussos). Sistema d'avaluació 

de la conformitat: 2+/4. 

 

3.3.4. Ús als abocadors de residus sòlids.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'octubre de 2002. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13257:2001/ AC:2003/ A1:2005. Geotextiles i productes relacionats. Requisits per al seu ús als 

abocadors de residus sòlids. Sistema d'avaluació de la conformitat: 2+/4.  

 

3.3.5. Ús en projectes de contenidors per a residus líquids.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'octubre de 2002. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13265:2001/ AC:2003/ A1:2005. Geotextiles i productes relacionats. Requisits per al seu ús en 

projectes de contenidors per a residus líquids. Sistema d'avaluació de la conformitat: 2+/4. 

 

4. COBERTES  

4.1. Sistemes de coberta translúcida autoportant (excepte els de vidre)  

Norma d'aplicació: Guia DIGUES-TE Núm. 010. Sistemes de coberta translúcida 

autoportant (excepte els de vidrel). Sistema d'avaluació de la conformitat: 3 només per a 

assaigs de reacció al foc.  

4.2. Elements especials per a cobertes  

Marcada la CE obligatori des d'1 de juny de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13693:2005. Productes prefabricats de formigó. Elements especials per a cobertes. Sistema 

d'avaluació de la conformitat: 2+. 

 

4.3. Accessoris prefabricats per a cobertes  

4.3.1. Instal·lacions per a accés a teulades. Passarel·les, passos i escales  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de novembre de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-

EN 516:2006. Accessoris prefabricats per a cobertes. Instal·lacions per a accés a teulades. 

Passarel·les, passos i escales. Sistema d'avaluació de la conformitat: 3. 

 

4.3.2. Ganxos de seguretat  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de desembre de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-

EN 517:2006. Accessoris prefabricats per a cobertes. Ganxos de seguretat. Sistema d'avaluació 

de la conformitat: 3.  

 

4.3.3. Llums individuals per a cobertes de plàstic  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'octubre de 2009. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

1873:2006. Accessoris prefabricats per a cobertes. Llums individuals per a cobertes de plàstic. 

Especificació de producte i mètodes d'assaig. Sistemes d'avaluació de la conformitat: 1/3/4. 

 

4.3.4. Escales de coberta permanents  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12951:2005. Accessoris per a cobertes prefabricats. Escales de coberta permanents. 

Especificacions de producte i mètodes d'assaig. Sistema d'avaluació de la conformitat: 3. 

 

5. ENVANS INTERIORS  

5.1. Jocs d'envans interiors  

Guia DIGUES-TE Núm. 003. Jocs d'envans interiors. Sistema d'avaluació de la conformitat: 3 

només per a assaigs de reacció al foc. 
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6. FUSTERIA, DEFENSES, FERRAMENTES I VIDRE  

6.1. Fusteria  

6.1.1. Finestres i portes per als vianants exteriors sense característiques de resistència al foc 

i/ o control de humo*  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de febrer de 2009. Norma d'aplicació: UNEIX-

EN 14351-1:2006. Finestres i portes per als vianants exteriors. Norma de producte, 

característiques de prestació. Part 1: Finestres i portes per als vianants exteriors sense 

característiques de resistència al foc i/ o control de fum. Sistema d'avaluació de la 

conformitat: 1/3/4. 

 

6.1.2. Portes industrials, comercials, de garatge i portones, sense característiques de 

resistència al foc o control de fums.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de maig de 2005. Norma UNEIX EN 13241-1:2003. 

Portes industrials, comercials, de garatge i portones. Part 1: Productes sense 

característiques de resistència al foc o control de fums. Sistema d'avaluació de la 

conformitat: 3. 

 

6.2. Defenses  

6.2.1. Persianes.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'abril de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13659:2004. Persianes. Requisits de prestacions inclosos la seguretat. Sistema d'avaluació de 

la conformitat: 4.  

6.2.2. Tendals.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de març de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13561:2004.Toldos. Requisits de prestacions inclosos la seguretat. Sistema d'avaluació de la 

conformitat: 4. 

  

6.3. Ferramentes  

6.3.1. Dispositius d'emergència accionats per una manilla o un botó per a sortides de socors. 

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'abril de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

179:1997/A1:2001/AC:2003. Ferramentes per a l'edificació. Dispositius d'emergència accionats 

per una manilla o un botó per a sortides de socors. Requisits i mètodes d'assaig. Sistema 

d'avaluació de la conformitat: 1. 

 

6.3.2. Panys i baldes. Panys, baldes i tancadors mecànics  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de juny de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12209:2004/AC: 2006. Ferramentes per a edificació. Panys i baldes. Panys, baldes i tancadors 

mecànics. Requisits i mètodes d'assaig. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1. 

 

6.4. Vidre  

6.4.1. Vidre incolor de silicat sodocálcico*  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Norma d'aplicació: Norma 

UNEIX EN 572-9:2004. Vidre per a la construcció. Part 9: Avaluació de la conformitat/Norma de 

producte. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/3/4. 

 

6.4.2. Vidre de capa*  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Norma UNEIX EN 1096-4:2004. 

Vidre per a l'edificació. Vidre de capa. Part 4: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. 

Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/3/4. 

 

6.4.3. Unitats de vidre aislante*  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de març de 2007. Norma UNEIX EN 1279-5:2005 Vidre 

per a l'edificació. Unitats de vidre aïllant. Part 5: Avaluació de la conformitat. Sistema 

d'avaluació de la conformitat: 1/3/4.  
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6.4.4. Vidre borosilicatado*  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Norma UNEIX el 1748-1-

2:2004. Vidre per a l'edificació. Productes bàsics especials. Part 1-2: Vidre borosilicatado. 

Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d'avaluació de la conformitat: 

1/3/4. 

 

6.4.5. Vidre de silicat sodocálcico termoendurecido*  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Norma UNEIX EN 1863-

2:2004. Vidre per a l'edificació. Vidre de silicat sodocálcico termoendurecido. Part 2: 

Avaluació de l conformitat/Norma de producte. Sistema d'avaluació de la conformitat: 

1/3/4. 

 

6.4.6. Vidre de silicat sodocálcico de seguretat temperat térmicamente*  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Norma UNEIX EN 12150-

2:2004. Vidre per a l'edificació. Vidre de silicat sodocálcico de seguretat temperat 

tèrmicament. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d'avaluació 

de la conformitat: 1/3/4. 

 

6.4.7. Vidre de silicat sodocálcico endurit químicamente*  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Norma UNEIX EN 12337-

2:2004. Vidre per a l'edificació. Vidre de silicat sodocálcico endurit químicament. Part 2: 

Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d'avaluació de la conformitat: 

1/3/4. 

 

6.4.8. Vidre borosilicatado de seguretat temperat térmicamente*  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Norma UNEIX EN 13024-

2:2004. Vidre per a l'edificació. Vidre borosilicatado de seguretat temperat tèrmicament. 

Part 2: Avaluació de la conformitat/ Norma de producte. Sistema d'avaluació de la 

conformitat: 1/3/4. 

 

6.4.9. Productes de vidre de silicat bàsic alcalinotérreo*  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Norma UNEIX EN 14178-

2:2004. Vidre per a l'edificació. Productes de vidre de silicat bàsic alcalinoterri. Part 2: 

Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/3/4.  

 

6.4.10. Vidre de seguretat de silicat sodocálcico temperat en caliente*  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de març de 2007. Norma UNEIX EN 14179-2:2005. Vidre 

per a l'edificació. Vidre de seguretat de silicat sodocálcico temperat a cop calent. Part 2: 

Avaluació de la conformitat/ Norma de producte. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/3/4. 

 

6.4.11. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit en caliente*  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de juny de 2007. Norma UNEIX EN 14321-2:2005. 

Vidre per a l'edificació. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit a cop calent. Part 2: 

Avaluació de la conformitat. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/3/4. 

 

6.4.12. Vidre laminat i vidre laminat de seguridad*  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de juny de 2006. Norma UNEIX EN 14449:2005/AC:2005. 

Vidre per a l'edificació. Vidre laminat i vidre laminat de seguretat. Avaluació de la conformitat. 

Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/3/4. 

 

6.4.13. Vidre per a l'edificació. Vitroceràmiques  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EL 

1748-2-2:2005. Vidre per a l'edificació. Productes bàsics especials. Part 2-2: Vitroceràmiques. 

Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/3 /4.

  

7. REVESTIMENTS  

7.1. Argila cuita  

7.1.1. Texas d'argila cuita per a col·locació discontinua*  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de febrer de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

1304:2006. Texas d'argila cuita per a col·locació discontínua. Definicions i especificacions de 

producte. Sistemes d'avaluació de la conformitat: 3/4.  

 

7.1.2. Llambordes d'argila cuita  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de gener de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

1344:2002. Llambordes d'argila cuita. Especificacions i mètodes d'assaig. Sistema d'avaluació de 

la conformitat 4.  
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7.1.3. Adhesius per a rajoles cerámicas*  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'abril de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12004:2001/A1:2002/AC:2002. Adhesius per a rajoles ceràmiques. Definicions i 

especificacions. Sistema d'avaluació de la conformitat: 3.  

 

7.1.4. Rajoles cerámicas*  

Obligatori des de l'1 de desembre de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 14411:2004. 

Rajoles ceràmiques. Definicions, classificació, característiques i marcat. (ISO13006:1998 

modificada) Sistema d'avaluació de la conformitat: 3/4.  

 

7.2. Laminats compactes i plafons de compost HPL per a acabats de parets i sostres 

Marcada la CE obligatori des d'1 de novembre de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-

EN 438-7:2005. Laminats decoratius d'alta pressió (HPL). Làmines basades en resines 

termoestables (normalment denominades laminats). Part 7: Laminats compactes i plafons 

de compost HPL per a acabats de parets i sostres externs i interns. Sistema d'avaluació de 

la conformitat: 1/3/4.  

 

7.3. Recobriments de terra resilientes, tèxtils i laminats  

Obligatori des de l'1 de gener de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

14041:2005/AC/2005. Recobriments de terra resilientes, tèxtils i laminats. Característiques 

essencials. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/3/4. 

 

7.4. Sostres suspesos 

Marcada la CE obligatori des de l'1 de juliol de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13964:2005. Sostres suspesos. Requisits i mètodes d'assaig. Sistema d'avaluació de la 

conformitat: 1/3/4.  

 

7.5. Plaques d'escaiola per a sostres suspesos  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 d'abril de 2008. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

14246:2007. Plaques d'escaiola per a sostres suspesos. Definicions, especificacions i mètodes 

d'assaig. Sistema d'avaluació de la conformitat: 3/4.  

 

 

8. PRODUCTES PER A SEGELLAMENT DE JUNTES  

8.1. Productes de segellament aplicats a cop calent  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de gener de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 14188-

1:2005. Productes per a segellament de juntes. Part 1: Especificacions per a productes de 

segellament aplicats a cop calent. Sistema d'avaluació de la conformitat: 4. 

 

8.2. Productes de segellament aplicats fredament  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de gener de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 14188-

2:2005. Productes per a segellant de juntes. Part 2: Especificacions per a productes de 

segellament aplicats fredament. Sistema d'avaluació de la conformitat: 4. 

 

8.3. Juntes preformades  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de novembre de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

14188-3:2006. Juntes de segellament. Part 3: Especificacions per a juntes preformades. Sistema 

d'avaluació de la conformitat: 4. 

 

9. INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ  

9.1. Aparells insertables, inclosos les llars obertes, que utilitzen combustibles sòlids 

Marcada la CE obligatori des d'1 de gener de 2007. Norma UNEIX EN 13229. Aparells 

insertables, inclosos les llars obertes, que utilitzen combustibles sòlids. Sistema d'avaluació de la 

conformitat 3.  

 

9.2. Estufes que utilitzen combustibles sòlids  

Marcada la CE obligatori des d'1 de juliol de 2007. Norma UNEIX EN 13240. Estufes que 

utilitzen combustibles sòlids.  

Sistema d'avaluació de la conformitat 3.   

 

9.3. Calderes domèstiques independents que utilitzen combustibles sòlids  

Marcada la CE obligatori des d'1 de juliol de 2007. Norma UNEIX-EN 12809:2002. Calderes 

domèstiques independents que utilitzen combustibles sòlids. Sistema d'avaluació de la 

conformitat 3.  
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10.4. Plafons radiants muntats al sostre alimentats amb aigua a una temperatura inferior a 

120è C 

Marcada la CE obligatori des d'1 de febrer de 2005.Norma UNEIX EN 14037-1 Plafons 

radiants muntats al sostre alimentats amb aigua a una temperatura inferior a 120è C. 

Sistema d'avaluació de la conformitat: 3.  

 

10.5. Radiadors i convectors  

Marcada la CE obligatori des d'1 de desembre 2005. Norma UNEIX EN 442-1 i A1. 

Radiadors i convectors. Sistema d'avaluació de la conformitat 3.  

 

11. INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSITS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS  

11.1. Sistemes separadors per a líquids lleugers  

Marcada la CE obligatori des d'1 de setembre de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

858-1:2002/A1:2005.Sistemas separadors per a líquids lleugers (per exemple oli i petroli). Part 

1: Principis de disseny de producte, característiques i assaig, marcat i control de qualitat. 

Sistema d'avaluació de la conformitat 3/4.  

 

11.2. Dipòsits estàtics de polietilè per a l'emmagatzemament aeri de carburants, querosè 

combustibles dièsel per a calefacció domèstica  

Marcada la CE obligatori des d'1 de gener de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13341: 2005. Dipòsits estàtics de materials termoplàstics per a l'emmagatzemament aeri de 

carburants, querosè i combustibles dièsel per a calefacció domèstica. Dipòsits de polietilè 

modelats per bufat i per emmotllament rotacional i de poliamida 6 fabricats per 

polimerització aniònica. Requisits i mètodes d'assaig. Sistema d'avaluació de la conformitat 

3. 

 

11.3. Dispositius de prevenció del sobreeiximent per a tancs estàtics per a combustibles 

petrolífers líquids.  

Marcada la CE obligatori des d'1 de juny de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13616:2005/AC: 2006. Dispositius de prevenció del sobreeiximent per a tancs estàtics per a 

combustibles petrolífers líquids. Sistema d'avaluació de la conformitat 3/4. 

 

11.4. Tancs horitzontals cilíndrics, d'acer fabricats en taller, de paret simple o de paret doble, per 

a l'emmagatzemament per sobre del terra de líquids inflamables i no inflamables contaminants 

de l'aigua. 

Marcada la CE obligatori des d'1 de gener de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 12285-2: 

2005. Tancs d'acer fabricats en taller. Part 2: Tancs horitzontals cilíndrics, de paret simple o de 

paret doble, per a l'emmagatzemament per sobre del terra de líquids inflamables i no 

inflamables contaminants de l'aigua. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/3 /4. 

 

12. INSTALACIÓ D'ELECTRICITAT  

12.1. Columnes i bastons d'enllumenat  

Marcada la CE obligatori des d'1 d'octubre de 2007.Norma d'aplicació: UNEIX-EN 40-4: 

2006.Columnes i bastons d'enllumenat. Part 4: Requisits per a columnes i bastons d'enllumenat de 

formigó armat i formigó pretensat. Sistema d'avaluació de la conformitat. 

 

12.2. Columnes i bastons d'enllumenat d'acer  

Marcada la CE obligatori des d'1 de febrer de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 40-

5:2003. Columnes i bastons d'enllumenat. Part 5: Requisits per a les columnes i bastons 

d'enllumenat d'acer. Sistema d'avaluació de la conformitat 1.  

 

12.3. Columnes i bastons d'enllumenat d'alumini  

Marcada la CE obligatori des d'1 de febrer de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 40-

6:2003. Columnes i bastons d'enllumenat. Part 6: Requisits per a les columnes i bastons 

d'enllumenat d'alumini. Sistema d'avaluació de la conformitat 1.  

 

12.4. Columnes i bastons d'enllumenat de materials compostos polimèrics reforçats amb fibra. 

Marcada la CE obligatori des d'1 d'octubre de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 40-

7:2003. Columnes i bastons d'enllumenat. Part 7: Requisits per a columnes i bastons d'enllumenat 

de materials compostos polimèrics reforçats amb fibra. Sistema d'avaluació de la conformitat 1. 

 

13. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I DRENATGE  

13.1. Tubs  

13.1.1. Canonades de gres, accessoris i juntes per a sanejament  
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Marcada la CE obligatori des d'1 de gener de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

295-10:2005. Canonades de gres, accessoris i juntes per a sanejament. Part 10: Requisits 

obligatoris. Sistema d'avaluació de la conformitat: 3.  

 

13.1.2. Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d'home i cambres 

d'inspecció  

Marcada la CE obligatori des d'1 d'octubre de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

588-2:2002. Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Part 2: Passos d'home i 

cambres d'inspecció. Sistema d'avaluació de la conformitat: 4. 

 

13.1.3. Tubs i accessoris d'acer galvanitzat a cop calent soldats longitudinalment amb 

maneguí acoplable per a canalització d'aigües residuals  

Marc ada la CE obligatori des d'1 de juny de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

1123-1:2000/A1:2005 

Tubs i accessoris d'acer galvanitzat a cop calent soldats longitudinalment amb 

maneguí acoplable per a canalització d'aigües residuals. Part 1: Requisits, assaigs, control 

de qualitat. Sistema d'avaluació de la conformitat: 4.  

 

13.1.4. Tubs i accessoris d'acer inoxidable soldats longitudinalment, amb maneguí 

acoplable per a canalització d'aigües residuals  

Marcada la CE obligatori des d'1 de juny de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 1124-

1:2000/A1:2005. Tubs i accessoris d'acer inoxidable soldats longitudinalment, amb maneguí 

acoplable per a canalització d'aigües residuals. Part 1: Requisits, assaigs, control de 

qualitat. Sistema d'avaluació de la conformitat: 4.  

 

14.1. Vàlvules  

14.1.1. Vàlvules de retenció per a aigües residuals que no contenen matèries fecals i per a 

aigües residuals que contenen matèries fecals en plantes elevadores d'aigües residuals. 

Marcada la CE obligatori des d'1 d'octubre de 2002. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 12050-

4:2001. Plantes elevadores d'aigües residuals per a edificis i instal·lacions. Principis de construcció 

i assaig. Part 4: Vàlvules de retenció per a aigües residuals que no contenen matèries fecals i per 

a aigües residuals que contenen matèries fecals. Sistema d'avaluació de la conformitat: 3.  

 

14.1.2. Vàlvules equilibradores de pressió per a sistemes de desguàs  

Marcada la CE obligatori des d'1 d'octubre de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12380:2003. Vàlvules equilibradores de pressió per a sistemes de desguàs. Requisits, mètodes 

d'assaig i avaluació de la conformitat. Sistema d'avaluació de la conformitat: 4. 

 

14.2. Canals de desguàs per a zones de circulació utilitzades per vianants i vehicles  

Marcada la CE obligatori des d'1 d'agost de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

1433:2003/A1:2005. Canals de desguàs per a zones de circulació utilitzades per vianants i 

vehicles. Classificació, requisits de disseny i d'assaig, marcat i avaluació de la conformitat. 

Sistema d'avaluació de la conformitat: 3.  

 

14.3. Petites instal·lacions de depuració d'aigües residuals  

14.3.1. Petites instal·lacions de depuració d'aigües residuals per a poblacions de fins 50 habitants 

equivalents. Fosses sèptiques prefabricades.  

Marcada la CE obligatori des d'1 de desembre de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12566-1:2000/A1:2004. Petites instal·lacions de depuració d'aigües residuals per a poblacions de 

fins 50 habitants equivalents. Part 1: Fosses sèptiques prefabricades. Sistema d'avaluació de la 

conformitat: 3.  
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14.3.2. Petites instal·lacions per al tractament d'aigües residuals iguals o superiors a 50 PT. 

Plantes de tractament d'aigües residuals domèstiques acoblades en la seva 

destinació|destí i/o embalades. 

Marcada la CE obligatori des d'1 de maig de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12566-3:2006. Petites instal·lacions per al tractament d'aigües residuals iguals o superiors a 

50 PT. Part 3: Plantes de tractament d'aigües residuals domèstiques acoblades en la seva 

destinació|destí i/o embalades. Sistema d'avaluació de la conformitat: 3.  

 

14.3. Dispositius antiinundació per a edificis  

Marcada la CE obligatori des d'1 de maig de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 13564-

1:2003. Dispositius antiinundació per a edificis. Part 1: Requisits. Sistema d'avaluació de la 

conformitat: 4. 

 

14.4. Juntes d'estanquidad de canonades emprades en canalitzacions d'aigua i en 

drenatge 

14.4.1. Cautxú vulcanitzat  

Marcada la CE obligatori des d'1 de gener de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 681-

1:1996/A1:1999/A2:2002. Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes 

d'estanquidad de canonades emprades en canalitzacions d'aigua i en drenatge. Part 1: 

Cautxú vulcanitzat. Sistema d'avaluació de la conformitat: 4.  

 

14.4.2. Elastòmers termoplàstics  

Marcada la CE obligatori des d'1 de gener de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

681-2:2001/A1:2002. Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes 

d'estanquidad de canonades emprades en canalitzacions d'aigua i en drenatge. Part 2: 

Elastòmers termoplàstics. Sistema d'avaluació de la conformitat: 4.  

 

14.4.3. Materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat  

Marcada la CE obligatori des d'1 de gener de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

681-3:2001/A1:2002. Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes 

d'estanquidad de canonades emprades en canalitzacions d'aigua i en drenatge. Part 3: 

Materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat. Sistema d'avaluació de la conformitat: 4. 

14.4.4. Elements d'estanquidad de poliuretà emmotllat  

Marcada la CE obligatori des d'1 de gener de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 681-

4:2001/ A1:2002. Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes d'estanquidad de 

canonades emprades en canalitzacions d'aigua i en drenatge. Part 4: Elements d'estanquidad 

de poliuretà emmotllat. Sistema d'avaluació de la conformitat: 4. 

 

14.5. Separadors de greixos  

Marcada la CE obligatori des d'1 de setembre de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

1825-1:2005. Separadors de greixos. Part 1: Principis de disseny, característiques funcionals, 

assaigs, marcat i control de qualitat. Sistema d'avaluació de la conformitat: 3 /4. 

 

15. INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA I APARELLS SANITARIS  

15.1. Vàters i conjunts de vàters amb sifó incorporat  

Marcada la CE obligatori des d'1 de desembre de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

997:2004. Vàters i conjunts de vàters amb sifó incorporat. Sistema d'avaluació de la conformitat: 

4. 

 

15.2. Tubs i racores d'acer per al transport de líquids aquosos, inclòs l'aigua destinada al consum 

humà  

Marcada la CE obligatori des d'1 d'abril de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

10224:200/A1:20063. Tubs i racores d'acer per al transport de líquids aquosos, inclòs l'aigua 

destinada al consum humà. Condicions tècniques de subministrament. Sistema d'avaluació de 

la conformitat: 4.  

 

15.3. Juntes per a la connexió de tubs d'acer i racores per al transport de líquids aquosos inclòs 

aigua per al consum humà  

Marcada la CE obligatori des d'1 de març de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

10311:2006. Juntes per a la connexió de tubs d'acer i racores per al transport de líquids aquosos 

inclòs aigua per al consum humà. Sistema d'avaluació de la conformitat: 4. 
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15.4. Tubs i racores d'acer inoxidable per al transport de líquids aquosos incloent aigua per 

al consum humà. 

Marcada la CE obligatori des d'1 d'abril de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

10312:2003/A1:2006. Tubs i racores d'acer inoxidable per al transport de líquids aquosos 

incloent aigua per al consum humà. Condicions tècniques de subministrament. Sistema 

d'avaluació de la conformitat: 4.  

 

15.5. Banyeres d'hidromasaje  

Marcada la CE obligatori des d'1 d'octubre de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12764:2005. Aparells sanitaris. Especificacions per a banyeres d'hidromasaje. Sistema 

d'avaluació de la conformitat: 4.  

 

15.6. Piques de cuina  

Marcada la CE obligatori des d'1 de febrer de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13310:2003. Piques de cuina. Requisits funcionals i mètodes d'assaig. Sistema d'avaluació 

de la conformitat: 4. 

 

15.7. Bidets  

Marcada la CE obligatori des d'1 d'octubre de 2008. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

14528: 2006. Bidets. Requisits funcionals i mètodes d'assaig. Sistema d'avaluació de la 

conformitat: 4. 

 

15.8. Cubetes de rentat comunes per a usos domèstics  

Marcada la CE obligatori des d'1 de març de 2008. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

14296:2006. Cubetes de rentat comunes per a usos domèstics. Sistema d'avaluació de la 

conformitat: 4. 

 

15.9. Mampares de dutxa  

Marcada la CE obligatori des d'1 de setembre de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

14428:2005. Mampares de dutxa. Requisits funcionals i mètodes d'assaig. Sistema 

d'avaluació de la conformitat:4 

 

 

15.10.Cobre i aliatges de coure. Tubs rodons de coure, sense soldadura, per a aigua i gas 

en aplicacions sanitàries i de calefacció . 

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de març de 2008. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

1057:2007. Coure i aliatges de coure. Tubs rodons de coure, sense soldadura, per a aigua i gas 

en aplicacions sanitàries i de calefacció. Sistemes d'avaluació de la conformitat: 1/3/ 4. 

 

16. INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ  

16.1. Sistemes per al control de fums i de calor  

16.1.1. Cortines de fum  

Marcada la CE obligatori des d'1 de setembre de 2008. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12101-1: 2006 /A1:2006. Sistemes per al control de fums i de calor. Part 1: Especificacions per a 

cortines de fum. Requisits i mètodes d'assaig. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1. 

 

16.1.2. Airejadors d'extracció natural d'extracció de fums i calor  

Marcada la CE obligatori des d'1 de setembre de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12101-2:2004. Sistemes per al control de fums i de calor. Part 2: Especificacions per a airejadors 

d'extracció natural d'extracció de fums i calor. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1. 

 

16.1.3. Airejadors extractors de fums i calor mecànics  

Marcada la CE obligatori des d'1 d'abril de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 12101-

3:2002/AC:2006. Sistemes de control de fums i calor. Part 3: Especificacions per a airejadors 

extractors de fums i calor mecànics. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1. 

 

16.1.4. Sistemes de pressió diferencial. Equips  

Marcada la CE obligatori des d'1 d'abril de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 12101-

6:2006. Sistemes control de fums i de calor. Part 6: Sistemes de pressió diferencial. Equips. Sistema 

d'avaluació de la conformitat: 1.  
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16.1.5. Subministrament d'energia  

Marcada la CE obligatori des d'1 de gener de 2009. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12101-10:2006. Sistemes de control de fums i calor. Part 10: Subministrament d'energia. 

Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

16.1.6. Alarmes de fum autònomes  

Marcada la CE obligatori des d'1 d'agost de 2008. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

14604:2006. Alarmes de fum autònomes. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1. 

 

16.2. Xemeneies  

16.2.1. Xemeneies modulars amb conductes de fum d'argila o ceràmics  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'octubre de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13063-1: 2006. Xemeneies. Xemeneies modulars amb conductes de fum d'argila o 

ceràmics. Part 1: Requisits i mètodes d'assaig per a resistència al sutge. Sistema d'avaluació 

de la conformitat: 2+. 

Marcada la CE obligatori des de l'1 de març de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13063-2:2006. Xemeneies. Xemeneies modulars amb conductes de fum d'argila o ceràmics. 

Part 2: Requisits i mètodes d'assaig en condicions humides. Sistema d'avaluació de la 

conformitat: 2+. 

 

16.2.2. Parets exteriors d'argila o ceràmiques per a xemeneies modulars  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de maig de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13069:2006. Xemeneies. Parets exteriors d'argila o ceràmiques per a xemeneies modulars. 

Requisits i mètodes d'assaig. Sistema d'avaluació de la conformitat: 2+.  

 

16.2.3. Materials per a conductes de maó de xemeneies industrials autoportants.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'abril de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13084-5:2006. Xemeneies industrials autoportants. Part 5: Materials per a conductes de 

maó. Especificació del producte. Sistema d'avaluació de la conformitat: 2+.  

16.2.4. Construccions cilíndriques d'acer d'ús en xemeneies de paret simple d'acer i revestiments 

d'acer de xemeneies autoportants  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'agost de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 13084-7: 

2006. Xemeneies autoportants. Part 7: Especificacions de producte per a construccions 

cilíndriques d'acer d'ús en xemeneies de paret simple d'acer i revestiments d'acer. Sistema 

d'avaluació de la conformitat: 2+.  

 

16.2.5. Conductes de fum d'argila o ceràmics  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'agost de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

1457:2003. Xemeneies. Conductes de fum d'argila o ceràmics. Requisits i mètodes d'assaig. 

Sistema d'avaluació de la conformitat: 2+.  

 

16.2.6. Xemeneies metàl·liques modulars  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'agost de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 1856-

1:2004/1M 2005. Xemeneies. Requisits per a xemeneies metàl·liques. Part 1: Xemeneies modulars. 

Sistema d'avaluació de la conformitat: 2+/4.  

 

16.2.7. Conductes interiors i conductes d'unió metàl·lics per a xemeneies metàl·liques 

Marcada la CE obligatori des de l'1 de novembre de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

1856-2:2005. Xemeneies. Requisits per a xemeneies metàl·liques. Part 2: Conductes interiors i 

conductes d'unió metàl·lics. Sistema d'avaluació de la conformitat: 2+.  

 

16.2.8. Conductes interiors de formigó  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de maig de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

1857:2004/AC:2006. Xemeneies. Components. Conductes interiors de formigó. Sistema 

d'avaluació de la conformitat: 2+.  

 

16.2.9. Blocs per a conductes de fum de formigó  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de maig de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

1858:2004. Xemeneies. Components. Blocs per a conductes de fum de formigó. Sistema 

d'avaluació de la conformitat: 2+.  
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16.2.10. Elements de paret exterior de formigó  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de febrer de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12446:2003. Xemeneies. Components. Elements de paret exterior de formigó. Sistema 

d'avaluació de la conformitat: 2+.  

 

16.2.11. Terminals dels conductes de fums argilencs/ceràmics  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'agost de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13502:2003. Xemeneies. Terminals dels conductes de fums argilencs/ceràmics. Requisits i 

mètodes d'assaig. Sistema d'avaluació de la conformitat: 4.  

 

16.2.12. Xemeneies amb conductes de fum de material plàstic  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de juny de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

14471:2006. Xemeneies. Requisits i mètodes d'assaig per a sistemes de xemeneies amb 

conductes de fum de material plàstic. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/2+/3/4. 

 

16.2.13. Blocs per a conductes de fum d'argila o ceràmics per a xemeneies de paret simple 

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de maig de 2008. Norma d'aplicació: UNEIX-

EN 1806:2007. Xemeneies. Blocs per a conductes de fum d'argila o ceràmics per a 

xemeneies de paret simple. Requisits i mètodes d'assaig. Sistema d'avaluació de la 

conformitat: 2+. 

 

17. INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  

17.1. Productes de protecció contra el foc  

Normes d'aplicació: Guia DIGUES-TE Núm. 018-1, Guia DIGUES-TE Núm. 018-2, Guia 

DIGUES-TE Núm. 018-3, Guia DIGUES-TE Núm. 018-4. Productes de protecció contra el foc. 

Sistema d'avaluació de la conformitat: 3 només per a assaigs de reacció al foc.  

 

17.2. Hidrantes  

17.2.1. Hidrantes sota nivell de terra, arquetes i tapes  

Marcada la CE obligatori des d'1 de maig de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX- EN 

14339:2006. Hidrantes sota nivell de terra, arquetes i tapes. Sistema d'avaluació de la 

conformitat: 1. 

17.2.2. Hidrantes  

Marcada la CE obligatori des d'1 de maig de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

14384:2006. Hidrantes. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.3. Sistemes de detecció i alarma d'incendis  

17.3.1. Dispositius d'alarma d'incendis acústics  

Marcada la CE obligatori des del 30 de juny de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 54-

3:2001/A1:2002. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.3.2. Equips de subministrament d'alimentació  

Marcada la CE obligatori des del 31 de desembre de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

54-4:1997 AC:1999/A1:2003. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.3.3. Detectors de calor puntuals  

Marcada la CE obligatori des del 30 de juny de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 54-

5:2001/A1:2002. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.3.4. Detectors de fum puntuals que funcionen segons el principi de llum difusa, llum transmesa 

o per ionització  

Marcada la CE obligatori des del 30 de juny de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 54-

7:2001/A1:2002. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.3.5. Detectors de flama puntuals  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de setembre de 2008. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 54-

10: 2002/A1: 2006. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.3.6. Botons manuals d'alarma  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de setembre de 2008. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 54-

11: 2001/A1: 2006. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 



98 REHABILITACIÓ, ADECUACIÓ ENERGÈTICA I CANVI D’ÚS D’EDIFICI PLURIFAMILIAR EN TESTERA 

17.3.7. Detectors de fum de línia que utilitzen un feix òptic de llum  

Marcada la CE obligatori des del 31de desembre de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX-

EN 54-12:2003. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.3.8. Seccionadors de curtcircuit  

Marcada la CE obligatori des del 31de desembre de 2008. Norma d'aplicació: UNEIX-

EN 54-17: 2006. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.3.9. Dispositius entrada/sortida per al seu ús en les vies de transmissió dels detectors de 

foc i de les alarmes d'incendi  

Marcada la CE obligatori des del 31de desembre de 2008. Norma d'aplicació: UNEIX-

EN 54-18: 2006. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.3.10. Detectors d'aspiració de fums . 

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de juliol de 2009. Norma d'aplicació: UNEIX-

EN 54-20: 2007. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.3.11. Equips de transmissió d'alarmes i avisos d'error|fallada.  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de juny de 2009. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

54-21: 2007. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.4. Instal·lacions fixes de lluita contra incendis. Sistemes equipats amb mànegues.  

17.4.1. Boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'abril de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 671-

1:2001. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.4.2. Boques d'incendi equipades amb mànegues planes.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'abril de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 671-

2:2001. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

 

17.5. Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d'extinció mitjançant 

agents gasosos.  

17.5.1. Dispositius automàtics i elèctrics de control i retard.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de maig de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 12094-

1:2004. Part 1: Requisits i mètodes d'assaig per als dispositius automàtics i elèctrics de control i 

retard. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.5.2. Dispositius automàtics no elèctrics de control i de retard.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de maig de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 12094-

2:2004. Part 2: Requisits i mètodes d'assaig per als dispositius automàtics no elèctrics de control i 

retard. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.5.3. Dispositius manuals de tret i d'atur|aturada . 

Marcada la CE obligatori des de l'1 de setembre de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12094-3:2004. Part 3: Requisits i mètodes d'assaig per als dispositius manuals de tret i 

atur|aturada. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1. 

 

17.5.4. Conjunts de vàlvules dels contenidors d'alta pressió i els seus actuadors.  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 d'agost de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12094-4:2005. Part 4: Requisits i mètodes d'assaig per als conjunts de vàlvules dels contenidors 

d'alta pressió i els seus actuadors. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1. 

 

17.5.5. Vàlvules direccionals de pressió alta i baixa i els seus actuadors per a sistemes de CO2. 

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de febrer de 2008. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12094-5:2007. Part 5: Requisits i mètodes d'assaig per a vàlvules direccionals de pressió alta i 

baixa i els seus actuadors per a sistemes de CO2. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1. 

 

17.5.6. Dispositius no elèctrics d'avortament per a sistemes de CO2.  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de febrer de 2008. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12094-6:2007. Part 6: Requisits i mètodes d'assaig per als dispositius no elèctrics d'avortament per 

a sistemes de CO2. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  
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17.5.7. Difusors per a sistemes de CO2.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de novembre de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX-

EN 12094-7:2001/A1:2005. Part 7: Requisits i mètodes d'assaig per a difusors per a sistemes de 

CO2. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.5.8. Connectors  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de maig de 2009. Norma d'aplicació: UNEIX-

EN 12094-8:2007. Part 8: Requisits i mètodes d'assaig per a connectors. Sistema d'avaluació 

de la conformitat: 1.  

 

17.5.9. Detectors especials d'incendis.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de setembre de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX-

EN 12094-9:2003. Part 9: Requisits i mètodes d'assaig per a detectors especials d'incendis. 

Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.5.10. Presostatos i manòmetres.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de maig de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12094-10:2004. Part 10: Requisits i mètodes d'assaig per a presostatos i manòmetres. Sistema 

d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.5.11. Dispositius mecànics de pesada.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de setembre de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX-

EN 12094-11:2003. Part 11: Requisits i mètodes d'assaig per a dispositius mecànics de 

pesada. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.5.12. Dispositius pneumàtics d'alarma.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de setembre de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX-

EN 12094-12:2004. Part 12: Requisits i mètodes d'assaig per a dispositius pneumàtics 

d'alarma. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.5.13. Vàlvules de retenció i vàlvules antirretorno.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'abril de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 12094-

13:2001/AC:2002. Part 13: Requisits i mètodes d'assaig per a vàlvules de retenció i vàlvules 

antirretorno. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.6. Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes de ruixadors i aigua 

polvoritzada.  

17.6.1. Ruixadors automàtics.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de setembre de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12259-1:2002/A2:2005/A3: 2006. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.6.2. Conjunts de vàlvula d'alarma de canonada molla i cambres|càmeres de retard. 

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'agost de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 12259-

2:2000/ A1:2001/ A2: 2006/AC:2002. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.6.3. Conjunts de vàlvula d'alarma per a sistemes de canonada seca.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'agost de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 12259-

3:2001/ A1:2001/ A2:2006. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.6.4. Alarmes hidromecàniques.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'abril de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 12259-

4:2000/A1:2001. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.6.5. Detectors de fluix|flux d'aigua.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de setembre de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12259-5:2003. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.7. Sistemes fixos de lluita contra incendis. Sistemes d'extinció per pols.  

17.7.1. Components.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'abril de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 12416-

1:2001. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  



100 REHABILITACIÓ, ADECUACIÓ ENERGÈTICA I CANVI D’ÚS D’EDIFICI PLURIFAMILIAR EN TESTERA 

17.7.2. Disseny, construcció i manteniment.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'abril de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12416-2:2001. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

17.8. Instal·lacions fixes de lluita contra incendis. Sistemes d'escuma.  

17.8.1. Components.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de març de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13565-1:2005. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1.  

 

18. ALTRES (Classificació per material).  

18.1. FORMIGONS, MORTERS I COMPONENTS.  

18.1.1. Ciments comunes.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de febrer de 2002. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

197-1:2000/A1:2005. Ciment. Part 1: Composició, especificacions i criteris de conformitat 

dels ciments comuns. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1+.  

 

18.1.2. Ciments d'escorias de forn alt de baixa resistència inicial.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de febrer de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

197-4:2005 Ciment. Part 4: Composició, especificacions i criteris de conformitat dels ciments 

d'escorias de forn alt de baixa resistència inicial. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1+. 

 

18.1.3. Ciments de maçoneria.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de desembre de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX-

EN 413-1:2005. Ciments de maçoneria. Part 1: Composició, especificacions i criteris de 

conformitat. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1+.  

 

18.1.4. Ciment d'aluminato càlcic.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'agost de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

14647:2006. Ciment d'aluminato càlcic. Composició, especificacions i criteris de 

conformitat. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1+.  

18.1.5. Ciments especials de calor d'hidratació molt baixa.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de febrer de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

14216:2005. Ciment. Composició, especificacions i criteris de conformitat dels ciments especials 

de calor d'hidratació molt baixa. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1+. 

 

18.1.6. Cendres volants per a formigó.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de de gener de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

450-1:2006. Cendres volants per a formigó. Part 1: Definicions, especificacions i criteris de 

conformitat. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1+.  

 

18.1.7. Calçs per a la construcción.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'agost de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 459-

1:2002. Calçs per a la construcció. Part 1: Definicions, especificacions i criteris de conformitat. 

Sistema d'avaluació de la conformitat: 2.  

 

18.1.8. Additius per a hormigones.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de maig de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 934-

2:2002/A1:2005/A2:2006 Additius per a formigons, morters i pastes. Part 2: Additius per a 

formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcats i etiquetats. Sistema d'avaluació de la 

conformitat: 2+.  

 

18.1.9. Additius per a morters per a maçoneria.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de juny de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 934-

3:2004/AC:2005. Additius per a formigons, morters i pastes. Part 3: Additius per a morters per a 

maçoneria. Definicions, requisits, conformitat, marcats i etiquetats. Sistema d'avaluació de la 

conformitat: 2+.  

 

18.1.10. Additius per a pastes per a tendons de pretesatge.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de de maig de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

934-4:2002. Additius per a formigons, morters i pastes. Part 4: Additius per a pastes per a tendons 

de pretesatge. Definicions, especificacions, conformitat, marcat i etiquetat. Sistema d'avaluació 

de la conformitat: 2+.  
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18.1.11. Morters per a revoco i enlucido.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de febrer de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX EN 998-

1:2003/AC:2006. Especificacions dels morters per a maçoneria. Part 1: Morters per a revoco 

enlucido. Sistema d'avaluació de la conformitat: 4.  

 

18.1.12. Morters per a albañilería.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de febrer de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

998-2:2004. Especificacions dels morters per a maçoneria. Part 2: Morters per a maçoneria. 

Sistemes d'avaluació de la conformitat: 2+/4.  

 

18.1.13. Àrids per a hormigón.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de juny de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12620:2003/AC:2004. Àrids per a formigó. Sistemes d'avaluació de la conformitat: 2+/4. 

 

18.1.14. Àrids lleugers per a formigó, morter i injectat.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de juny de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13055-1:2003/AC:2004. Àrids lleugers. Part 1: Àrids lleugers per a formigó, morter i injectat. 

Sistemes d'avaluació de la conformitat: 2+/4.  

 

18.1.15. Àrids lleugers per a barreges|mescles bituminoses, tractaments superficials i 

aplicacionsen capes tractades i no tractades.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de maig de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13055-2:2005. Àrids lleugers. Part 2: Àrids lleugers per a barreges|mescles bituminoses, 

tractaments superficials i aplicacions en capes tractades i no tractades. Sistemes 

d'avaluació de la conformitat: 2+/4. 

 

18.1.16. Àrids per a morteros.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de juny de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13139:2003/AC:2004. Àrids per a morters. Sistemes d'avaluació de la conformitat: 2+/4. 

 

18.1.17. Fum de sílice per a formigó.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'abril de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13263:2006. Fum de sílice per a formigó. Definicions, requisits i control de la conformitat. 

Sistema d'avaluació de la conformitat: 1+.  

18.1.18. Ligantes, ligantes compostos i barreges|mescles prefabricades a base de sulfat càlcic 

per a soleres.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 de juliol de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 13454-

1:2005. Ligantes, ligantes compostos i barreges|mescles prefabricades a base de sulfat càlcic 

per a soleres. Part 1: Definicions i requisits. Sistemes d'avaluació de la conformitat: 1/3/4. 

 

18.1.19. Ligantes de soleres contínues de magnesita. Magnesita càustica i clorur de magnesi. 

Marcada la CE obligatori des de l'1 de desembre de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

14016-1:2005. Ligantes de soleres contínues de magnesita. Magnesita càustica i clorur de 

magnesi. Part 1: Definicions i requisits.  

Sistemes d'avaluació de la conformitat: 3/4.  

 

18.1.20. Pigments per a la coloració de materials de construcció basats en ciment i/o calç. 

Marcada la CE obligatori des de l'1 de març de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12878:2006. Pigments per a la coloració de materials de construcció basats en ciment i/o calç. 

Especificacions i mètodes d'assaig. Sistema d'avaluació de la conformitat: 2+. 

 

18.1.21. Fibres d'acer per a formigó.  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de juny de 2008. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

14889-1:2007. Fibres per a formigó. Part 1: Fibres d'acer. Definicions, especificacions i conformitat. 

Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/3.  

 

18.1.22. Fibres polimèriques per a formigó.  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de juny de 2008. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

14889-2:2007. Fibres per a formigó. Part 2: Fibres polimèriques. Definicions, especificacions i 

conformitat. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/3.  
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18.2. GUIX I DERIVATS.  

18.2.1. Plaques de guix laminado.  

Marcada la CE obligatori des d'1 de març de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

520:2005 Plaques de guix laminat. Definicions, especificacions i mètodes d'assaig. Sistema 

d'avaluació de la conformitat: 3/4.  

 

18.2.2. Plafons de yeso.  

Marcada la CE obligatori des d'1 d'abril de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12859:2001/A1:2004. Plafons de guix. Definicions, especificacions i mètodes d'assaig. 

Sistema d'avaluació de la conformitat: 3.  

 

18.2.3. Adhesius a base de guix per a plafons de guix.  

Marcada la CE obligatori des d'1 d'abril de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12860:2001. Adhesius a base de guix per a plafons de guix. Definicions, especificacions i 

mètodes d'assaig. Sistema d'avaluació de la conformitat: 3.  

 

18.2.4. Guix i productes a base de guix per a la construcción.  

Marcada la CE obligatori des d'1 d'abril de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 13279-

1:2006. Guix i productes a base de guix per a la construcció. Part 1: Definicions i requisits. 

Sistema d'avaluació de la conformitat: 3 /4.  

 

18.2.5. Plafons compostos de cartró guix aïllants tèrmic/acústics . 

Marcada la CE obligatori des d'1 de setembre de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13950:2006. Plafons compostos de cartró guix aïllants tèrmic/acústics. Definicions, requisits i 

mètodes d'assaig. Sistema d'avaluació de la conformitat: 3 /4.  

 

18.2.6. Material de juntes per a plaques de guix laminat.  

Marcada la CE obligatori des d'1 de març de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13963:2006. Material de juntes per a plaques de guix laminat. Definicions, especificacions i 

mètodes d'assaig. Sistema d'avaluació de la conformitat: 3 /4.  

18.2.7. Productes de plaques de guix laminat de processament secundari.  

Marcada la CE obligatori des d'1 d'abril de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 14190:2006. 

Productes de plaques de guix laminat de processament secundari. Definicions, requisits i 

mètodes d'assaig. Sistema d'avaluació de la conformitat: 3 /4.  

 

18.2.8. Motllures de guix prefabricades.  

Marcada la CE obligatori des d'1 de setembre de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

14209:2006. Motllures de guix prefabricades. Definicions, requisits i mètodes d'assaig. Sistema 

d'avaluació de la conformitat: 3 /4.  

 

18.2.9. Adhesius a base de guix per a aïllament tèrmic/acústic de plafons de composite i 

plaques de guix.  

Marcada la CE obligatori des d'1 de setembre de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

14496:2006. Adhesius a base de guix per a aïllament tèrmic/acústic de plafons de composite i 

plaques de guix. Definicions, requisits i mètodes d'assaig. Sistema d'avaluació de la conformitat: 

3 /4. 

 

18.2.10. Materials en guix fibrós.  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de juny de 2008. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13815:2007. Materials en guix fibrós. Definicions, especificacions i mètodes d'assaig. Sistema 

d'avaluació de la conformitat: 1/3/4.  

 

18.5. ACER.  

18.5.1. Perfils buits per a construcció acabats a cop calent, d'acer no aliat de gra fi.  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de febrer de 2008. UNEIX-EN 10210-1:2007. Perfils 

buits per a construcció acabats a cop calent, d'acer no aliat de gra fi. Part 1: Condicions 

tècniques de subministrament. Sistema d'avaluació de la conformitat: 2+.  

 

18.5.2. Perfils buits per a construcció conformats fredament d'acer no aliat i de gra fi.  

Marcada la CE obligatori a partir de l'1 de febrer de 2008. UNEIX-EN 10219-1:2007. Perfils 

buits per a construcció soldats, conformats fredament d'acer no aliat i de gra fi. Part 1: 

Condicions tècniques de subministrament. Sistema d'avaluació de la conformitat: 2+.  
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18.5.3. Perfilería metàl·lica per a particions, murs i sostres en plaques de guix laminat.  

Marcada la CE obligatori des d'1 de gener de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

14195:2005. Perfilería metàl·lica per a particions, murs i sostres en plaques de guix laminat. 

Definicions requisits i mètodes d'assaig. Sistema d'avaluació de la conformitat: 3 /4.  

 

18.6. ALUMINI.  

18.6.1. Alumini i aliatges d'alumini. Productes estructurals.  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'octubre de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

15088:2005. Alumini i aliatges d'alumini. Productes estructurals per a construcció. Condicions 

tècniques d'inspecció i subministrament. Sistema d'avaluació de la conformitat: 2+.  

 

18.7. FUSTA.  

18.7.1. Taulers derivats de la fusta.  

Marcada la CE obligatori des d'1 de juny de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

13986:2006. Taulers derivats de la fusta per a la seva utilització en la construcció. 

Característiques, avaluació de la conformitat i marcat. Sistema d'avaluació de la 

conformitat: 1/2+/3/4. 

 

18.7.2. Plafons a base de fusta prefabricats portants de cares tensionadas.  

Norma d'aplicació: Guia DIGUES-TE Núm. 019. Plafons a base de fusta prefabricats 

portants de cares pensionades. Sistema d'avaluació de la conformitat: 3 només per a 

assaigs de reacció al foc.  

 

18.8. DIVERSOS.  

18.8.1. Cuines domèstiques que utilitzen combustibles sòlids.  

Marcada la CE obligatori des d'1 de juliol de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

12815:2002/AC:2003/A1:2005. Cuines domèstiques que utilitzen combustibles sòlids. Requisits 

i mètodes d'assaig. Sistema d'avaluació de la conformitat: 3.  

 

18.8.2. Sostres tensats.  

Marcada la CE obligatori des d'1 d'octubre de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 

14716:2005. Sostres tensats. Especificacions i mètodes d'assaig. Sistema d'avaluació de la 

conformitat: 1/3/4.  

18.8.3. Escales prefabricades (Equips|Jocs).  

Guia DIGUES-TE Núm. 008. Escales prefabricades (Equips|Jocs). Sistema d'avaluació de la 

conformitat: 3 només per a assaigs de reacció al foc.  

 

18.8.4. Plafons compostos lleugers autoportants.  

Norma d'aplicació: Guia DIGUES-TE Núm. 016, part 1. Plafons compostos lleugers 

autoportants. Part 1: Aspectes generals. Sistema d'avaluació de la conformitat: 3 només per a 

assaigs de reacció al foc.  

2.1 Productes amb informació ampliada de les seves característiques.  

Relació de productes, amb la seva referència corresponent, per als quals s'amplia la informació, 

per considerar-se oportú conèixer més a fons les seves especificacions tècniques i 

característiques a l'hora de dur a terme la seva recepció, ja que són productes d'ús freqüent i 

determinants per garantir les exigències bàsiques que s'estableixen en la reglamentació vigent.
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1.1.4. ACER PER A L'ARMAT DEL FORMIGÓ.  

Armadures passives d'acer per a la seva col·locació en formigó per a ús estructural, de 

secció transversal circular o pràcticament circular, subministrat com a producte acabat en 

forma de:  

Barres corrugades, rotlles (laminats a cop calent o fredament) i productes redreçats. 

Plafons de malles electrosoldats fabricats mitjançant un procés de producció en 

sèrie en instal·lació fixa.  

Armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  

 

1.1.5. Condicions de subministrament i recepció.  

Marcada la CE:  

Obligatori des de l'1 de setembre de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX EN 10080:2006. Acer 

per a l'armat de formigó. Acer soldable per a armadures de formigó armat. Generalitats. 

Sistemes d'avaluació de la conformitat: 1+.  

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa.  

Característiques regulades que poden estar especificades, en funció dels requisits exigibles: 

a. Soldabilitat i composició química.  

b. Propietats mecàniques (tracció màxima, límit elàstic, càrrega d'enlairament en unions 

soldades, o lligades, resistència a fatiga, aptitud al doblegat).  

c. Dimensions, massa i tolerància.  

d. Adherència i geometria superficial . 

- Distintius de qualitat:  

Es comprovarà que el producte ostenta els distintius de qualitat exigits en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa, que assegurin les característiques exigides. 

- Assaigs:  

Es realitzaran els assaigs exigits per la normativa d'obligat compliment (EHE) i, en el seu cas, 

pel projecte o per la direcció facultativa.  

Assaigs regulats, segons condicions del marcat CE (normes UNEIX-EN) que poden estar 

especificats: 

Barres, rotlles i productes redreçats (segons EN ISO15630-1).  

a. Assaig de tracció.   

b. Assaig de doblegat.  

c. Assaig de fatiga per càrrega axial.  

d. Mesurament de la geometria superficial.  

e. Determinació de l'àrea relativa de corruga o de grafila.  

f. Determinació de la desviació respecte de la masan nominal per metre|metro.  

g. Anàlisi química.  

Malles electrosoldades (segons EN ISO15630-2):  

a. Assaig de tracció.  

b. Determinació de la càrrega d'enlairament en les unions.  

c. Assaig de fatiga per càrrega axial.  

d. Anàlisis químiques.  

Malles electrosoldades (segons EN ISO15630-1).  

a. Mesurament de la geometria superficial.  

b. Determinació de l'àrea relativa de corruga o de grafila.  

c. Determinació de la desviació respecte de la masan nominal per metre|metro  

Armadura bàsica electrosoldada en gelosia (segons EN ISO15630-1)  

a. Assaig de tracció  

b. Mesurament de la geometria superficial  

c. Determinació de l'àrea relativa de corruga o de grafila  

d. Determinació de la desviació respecte de la masan nominal per metre|metro  

e. Anàlisi química  

Armadura bàsica electrosoldada en gelosia (segons annex B UNEIX EN 10080:2006) 

a. Determinació de la càrrega d'enlairament en les unions soldades o lligades. 

 

1.2.1. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIGÓ: PUNTALS DE FONAMENTACIÓ 

Puntals de fonamentació produïts en planta com a elements de formigó armat o 

pretesatge, fabricats en una sola peça o en elements amb juntes integrades al procés 

d'emmotllament. La secció transversal pot ser sòlida o de nucli buit, bé prismàtica o bé 

cilíndrica. Pot així mateix ser constant al llarg de tota la longitud del puntal o disminuir parcial o 

totalment al llarg del mateix o de les seves seccions longitudinals.  
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Els puntals contemplats en la norma UNEIX-EN 12794:2006 es divideixen en les classes 

següents: 

Classe 1: Puntals o elements de puntal amb armadura distribuïda i/o armadura de 

pretesatge amb o sense peu de puntal engrandit.  

Classe 2: Puntals o elements de puntal amb armadura composta per una única 

barra situada en el centre. 

 

1.2.2. Condicions de subministrament i recepció  

Marcada la CE:  

Obligatori a partir de l'1 de gener de 2008. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 12794:2005. 

Productes Prefabricats de formigó. Puntals de fonamentació.  

Sistema d'avaluació de la conformitat: 2+.  

Identificació: El símbol del marcat la CE anirà acompanyat pel nombre d'identificació de 

l'organisme de certificació, el nom o marca comercial, els dos últims dígits de l'any, el 

nombre de certificat de conformitat CE, referencia a aquesta norma, la descripció del 

producte (nom, material, dimensions i ús previst), la classe del puntal, la classificació de les 

juntes per a puntals compostos per elements i informació sobre les característiques 

essencials.  

Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa.  

Característiques regulades que poden estar especificades, en funció dels requisits exigibles: 

a. Resistència a compressió del formigó (N/mm2)  

b. Resistència última a tracció i límit elàstic de l'acer (armat o pretensat), (N/mm2)  

c. Propietats geomètriques:  

c.1. Toleràncies de fabricació (mm)  

- rectitud de l'eix del fuste del puntal  

- desviació de les seccions transversals  

- desviació angular  

- posició de l'acer d'armat i pretesatge (segons la classe)  

- recobriment de l'armadura.  

c.2. Dimensions mínimes  

- factor de forma (segons la classe)  

- dimensions del peu engrandit  

c.3. Juntes del puntal  

c.4. Sabata del peu  

- desviació de l'eix central  

- desviació angular  

d. Resistència mecànica (per càlcul), (KNm, KN, KN/m)).  

e. Durabilitat:  

e.1. Contingut mínim de ciment  

e.2. Relació màxima aigua/ciment  

e.3. Contingut màxim de clorurs (%)  

e.4. Contingut màxim d'àlcalis  

e.5. Protecció del formigó de nou fabricat contra la pèrdua d'humitat  

e.6. Resistència mínima del formigó  

e.7. Recobriment mínim del formigó i qualitat del formigó del recobriment  

e.8. Integritat  

f. Rigidesa de les juntes del puntal (classe).  

La resistència mecànica pot especificar-se mitjançant tres mètodes que seleccionarà el 

fabricant amb els criteris que s'indiquen:  

Mètode 1: mitjançant la declaració de dades geomètriques i propietats dels materials, aplicable 

a productes disponibles en catàleg o en magatzem.  

Mètode 2: declaració del valor de les propietats del producte (resistència a la compressió axial 

per a algunes excentricitats, resistència a la tracció axial, esforç tallant resistent de les seccions 

crítiques, coeficients de seguretat del material emprats en el càlcul, aplicable a productes 

prefabricats amb les propietats del producte declarades pel fabricant. 

Mètode 3: mitjançant la declaració de la conformitat amb les especificacions de disseny 

donades, aplicable als casos restants.  

- Distintius de qualitat:  

Es comprovarà que el producte ostenta els distintius de qualitat exigits, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa, que avalin les característiques exigides. 

- Assaigs:  

La conformitat del producte amb els requisits pertinents d'aquesta norma pot ser avaluada 

mitjançant assaigs de recepció d'una partida del lliurament. Si la conformitat ha estat avaluada 

mitjançant assaigs de tipus inicial o mitjançant un control de producció en fàbrica inclòs la 

inspecció del producte, no és necessari un assaig de recepció.  

Es realitzaran els assaigs exigits per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel 
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projecte o per la direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

Assaigs del formigó: resistència a compressió, absorció d'aigua, densitat seca del formigó. 

Mesurament de dimensions i característiques superficials: mesurament de la 

perpendicularitat de la corona del puntal i de la base del puntal respecte al seu eix. 

Pes dels productes.  

Assaigs de càrrega fins a les condicions límits de disseny, sobre mostres a escala real per 

verificar la resistència mecànica.  

Verificació de la rigidesa i robustesa de les juntes dels puntals mitjançant un assaig de xoc 

seguit d'un assaig de flexió. 

  

1.2.3. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIGÓ: ELEMENTS PER A FORJATS NERVATS. 

Elements prefabricats per a forjats nervats fabricats amb formigó de pes normal, 

armat o pretesatge, emprats en forjats, o teulades. Els elements consten d'una placa 

superior i un o més (generalment dos) nervis que contenen l'armadura longitudinal 

principal; també, poden constar d'una placa inferior i nervis transversals.  

 

1.2.4. Condicions de subministrament i recepció.  

Marcada la CE: obligatori a partir de l'1 de setembre de 2007. Norma d'aplicació 

UNEIX-EN 13224:2005/AC:2005. Productes prefabricats de formigó. Elements nervats per a 

forjats. Sistema d'avaluació de la conformitat: 2+.  

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa.  

Característiques regulades que poden estar especificades, en funció dels requisits 

exigibles i del mètode de marcat CE utilitzat pel fabricant (mètode 1: declaració de dades 

geomètriques i de les propietats dels materials; mètode 2: declaració del valor de les 

propietats de producte; mètode 3: declaració de la conformitat amb les especificacions 

de disseny donades):  

a. Resistència a compressió del formigó, en N/mm2.  

b. Resistència última a la tracció i límit elàstic (de l'acer), en N/mm2.  

c. Resistència mecànica: geometria i materials (mètode 1), resistència mecànica, en kNm, 

kN, kN/m (mètode 2), especificació de disseny (mètode 3).  

d. Classe R de resistència al foc: geometria i materials (mètode 1), resistència al foc, en min 

(mètode 2), especificació de disseny (mètode 3).  

e. Detalls constructius: propietats geomètriques, en mm, i documentació tècnica (dades 

geomètriques i propietats dels materials inserits, incloses les dades de construcció, tals com a 

dimensions, toleràncies, disposició de les armadures, recobriment del formigó, característiques 

superficials (quan sigui pertinent), condicions de suport transitòries i finals esperades i condicions 

de l'aixecament).  

f. Condicions de durabilitat.  

- Distintius de qualitat:  

Es comprovarà que el producte ostenta els distintius de qualitat exigits, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa, que assegurin les característiques exigides. 

- Assaigs:  

Es realitzaran els assaigs exigits per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa. Els assaigs sobre el producte acabat estan regulats en la 

norma europea EN 13369:2004.  

 

1.2.5. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIGÓ: ELEMENTS ESTRUCTURALS LINEALS.  

Elements prefabricats lineals, tals com a columnes, bigues i marcs, de formigó de pes 

normal, armat o pretensat, emprats en la construcció d'estructures d'edificis i altres obres 

d'enginyeria civil, a excepció dels ponts.  

 

1.2.6 Condicions de subministrament i recepció.  

Marcada la CE: obligatori a partir de l'1 de setembre de 2007. Norma d'aplicació UNEIX-

EN 13225:2005. Productes prefabricats de formigó. Elements estructurals lineals. Sistema 

d'avaluació de la conformitat: 2+.  

Identificació:  

Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa.  

Característiques regulades que poden estar especificades, en funció dels requisits 

exigibles i del mètode de marcat CE utilitzat pel fabricant (mètode 1: declaració de dades 

geomètriques i de les propietats dels materials; mètode 2: declaració del valor de les propietats 

de producte; mètode 3: declaració de la conformitat amb les especificacions de disseny 

donades): 

a. Resistència a compressió del formigó, en N/mm2.  

b. Resistència última a la tracció i límit elàstic (de l'acer), en N/mm2.  
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c. Resistència mecànica: geometria i materials (mètode 1), resistència mecànica, en kNm, 

kN, kN/m (mètode 2), especificació de disseny (mètode 3).  

d. Classe R de resistència al foc: geometria i materials (mètode 1), resistència al foc, en min 

(mètode 2), especificació de disseny (mètode 3).  

e. Detalls constructius: propietats geomètriques, en mm i documentació tècnica (dades 

geomètriques i propietats dels materials inserits, incloses les dades de construcció, tals 

com|com a dimensions, toleràncies, disposició de les armadures, recobriment del formigó, 

condicions de suport transitòries i finals esperades i condicions de l'aixecament). 

f. Condicions de durabilitat davant la corrosió.  

- Distintius de qualitat:  

Es comprovarà que el producte ostenta els distintius de qualitat exigits, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa, que assegurin les característiques exigides. 

- Assaigs:  

Es realitzaran els assaigs exigits per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa. Els assaigs sobre el producte acabat estan regulats 

en la norma europea EN 13369:2004.  

 

1.2.7. PECES D'ARGILA CUITA PER A FÀBRICA D'ALBAÑILERIA.  

Peces d'argila cuita usades en maçoneria (per exemple façanes vistes i revestides, 

estructures de càrrega i no portants, així com murs i particions interiors, per al seu ús en 

edificació). 

Es distingeixen dos grups de peces:  

Peces LD, que inclouen peces d'argila cuita amb una densitat aparent menor o igual que 

1000 kg/m3, per a ús en fàbrica de maçoneria revestida.   

Peces HD, que comprenen:  

Totes les peces per a fàbrica de maçoneria sense revestir.  

Peces d'argila cuita amb densitat aparent més gran que 1000 kg/m3 per a ús en 

fàbriques revestides.  

 

1.2.8. Condicions de subministrament i recepció. 

Marcada la CE: obligatori des de l'1 d'abril de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 771-

1:2003/A1:2006. Especificacions de peces per a fàbriques de maçoneria. Part 1: Peces d'argila 

cuita.  

Sistemes d'avaluació de la conformitat: 2 + per a peces de categoria I (peces on la 

resistència a compressió declarada té una probabilitat d'error no superior al 5%), o 4, per a 

peces de categoria II (peces que no compleixen amb el nivell de confiança dels elements de 

categoria I). 

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa.  

Peces LD:  

a. Tipus de peça: LD.  

b. Dimensions i toleràncies (valors mitjos).  

Característiques regulades que poden estar especificades, en funció dels requisits exigibles: 

a. Resistència a compressió nominal de la peça, en N/mm2, i categoria: I o II (en elements amb 

exigències estructurals).  

b. Geometria i forma.  

c. Toleràncies (recorregut).  

d. Densitat aparent i absoluta, en kg/m3, i toleràncies, es defineixen tres categories: D1, D2, Dm. 

e. Propietats tèrmiques: densitat i geometria i forma (en elements amb exigències tèrmiques). 

f. Resistència a l'heladicidad: F0: exposició passiva, F1: exposició moderada, F2: exposició 

severa. 

g. Contingut de sals solubles actives (en elements amb exigències estructurals). 

h. Expansió per humitat i la seva justificació (en elements amb exigències estructurals). 

i. Reacció al foc (classe) (en elements amb exigències davant el foc).  

j. Permeabilitat al vapor d'aigua (per a elements exteriors).  

k. Adherència (en elements amb exigències estructurals).  

Peces HD:  

a. Tipus de peça: HD.  

b. Dimensions i toleràncies (valors mitjos).  

c. Resistència a l'heladicidad: F0: exposició passiva, F1: exposició moderada, F2: exposició 

severa. 

Característiques regulades que poden estar especificades, en funció dels requisits exigibles: 
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a. Resistència a compressió nominal de la peça, en N/mm2, i categoria: I o II. (en elements 

amb exigències estructurals).  

b. Geometria i forma.  

c. Toleràncies (recorregut) 

d. Densitat aparent i absoluta, en kg/m3, i toleràncies, es defineixen tres categories: D1, D2, 

Dm. 

e. Absorció d'aigua (en barreres anticapil·laritat o en elements exteriors amb la cara vista). 

f. Percentatge inicial d'absorció d'aigua (succió).  

g. Propietats tèrmiques: densitat i geometria i forma (en elements amb exigències 

tèrmiques). 

h. Contingut de sals solubles actives (en elements amb exigències estructurals). 

i. Expansió per humitat i la seva justificació (en elements amb exigències estructurals). 

j. Reacció al foc (classe) (en elements amb exigències davant el foc). 

k. Permeabilitat al vapor d'aigua (per a elements exteriors).  

l. Adherència (en elements amb exigències estructurals).  

- Distintius de qualitat:  

Es comprovarà que el producte ostenta els distintius de qualitat exigits, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa, que assegurin les característiques exigides. 

- Assaigs:  

Es realitzaran els assaigs exigits per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

Per a peces LD: Dimensions i toleràncies. Geometria i forma. Densitat aparent. Densitat 

absoluta. Resistència a compressió. Resistència tèrmica. Resistència al gel/desglaç. 

Expansió per humitat. Contingut de sals solubles actives. Reacció al foc. Adherència. 

Per a peces HD: Dimensions i toleràncies. Geometria i forma. Densitat aparent. Densitat 

absoluta. Resistència a compressió. Resistència tèrmica. Resistència al gel/desglaç. 

Absorció d'aigua. Succió. Expansió per humitat. Contingut de sals solubles actives. Reacció 

al foc. Adherència.  

 

1.2.9. Emmagatzemament i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment).  

Les peces se subministraran a l'obra sense que hagin sofert danys en el seu transport i 

manipulació que deteriorin l'aspecte de les fàbriques o comprometin la seva durabilitat, i 

amb l'edat adequada quan aquesta sigui decisiva perquè satisfacin les condicions de la 

comanda. 

Se subministraran preferentment paletizados i empaquetats. Els paquets no seran 

totalment hermètics per permetre l'intercanvi d'humitat amb l'ambient. 

Les peces s'apilaran en superfícies planes, netes, no en contacte amb el terreny. 

 

1.2.10. PECES DE PEDRA ARTIFICIAL PER A FÀBRICA D'ALBAÑILERIA.  

És un element prefabricat, per assemblar la pedra natural, mitjançant emmotllament o 

compressió, per a fàbriques de maçoneria. La pedra artificial de fàbrica de maçoneria, amb 

dimensió major 650 mm, pot ser portant o no portant. 

 

1.2.11 Condicions de subministrament i recepció.  

Marcada la CE:  

Obligatori des de l'1 d'abril de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 771-5:2005 i UNEIX-EN 771-

5/A1:2005. Especificacions de peces per a fàbriques de maçoneria. Part 5: Peces de pedra 

natural. 

Sistemes d'avaluació de la conformitat: 2 + per a peces de categoria I i 4 per a peces de 

categoria II.  

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa. 

Característiques regulades que poden estar especificades, en funció dels requisits 

exigibles, per a armadures de junta de llença per a ús estructural:  

a. Dimensions.  

b. Categoria de les toleràncies, D1, D2 o D3  

c. Resistència a compressió mitja i categoria de nivell de confiança. Categoria I: peces amb 

una resistència declarada amb probabilitat de no ser assolida inferior al 5%. Categoria II: peces 

amb una resistència declarada igual al valor mig obtingut en assaigs, si bé el nivell de confiança 

pot resultar inferior al 95%.  

En funció de l'ús per als quals l'element és posat al mercat:  

a. Densitat aparent  

b. Densitat absoluta  

c. Variació per humitat  

d. Conductivitat tèrmica  

e. Resistència al gel/desglaç  

- Distintius de qualitat:  
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Es comprovarà que el producte ostenta els distintius de qualitat exigits, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa, que assegurin les característiques exigides. 

- Assaigs:  

Es realitzaran els assaigs exigits per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa. Assaigs regulats, segons condicions del marcat CE 

(normes UNEIX-EN) que poden estar especificats: 

a. Dimensions, assaigs segons EN 772-16.  

b. Planor de les superfícies, assaigs segons EN 772-20.  

c. Densitat aparent i absoluta en sec, assaigs segons EN 772-13.  

d. Resistència a compressió (mitjana|mitja), assaigs segons EN 772-1.  

e. Absorció d'aigua, assaigs segons EN 772-11.  

f. Propietats tèrmiques, assaigs segons el 1745.  

g. Permeabilitat al vapor, assaigs segons EN 772-11.  

h. Reacció al foc, assaigs segons EN 13501-1.  

i. Variació deguda a la humitat, assaigs segons EN 772-14.  

j. Resistència a l'adherència, assaigs segons EN 1052-3.  

 

1.2.12. PECES DE PEDRA NATURAL PER A FÀBRICA D'ALBAÑILERIA.  

És un producte extret de pedrera, transformat en un element per a fàbriques de 

maçoneria, mitjançant un procés de manufacturació. La pedra natural de fàbrica de 

maçoneria, amb espessor igual o superior a 80 mm, pot ser portant o no portant. 

Tipus de roques:  

- Roques ígnies o magmàtiques (granit, basalt...)  

- Roques sedimentàries (calcària, travertino,…)  

- Roques metamòrfiques (pissarra, marbre...)  

 

1.2.13. Condicions de subministrament i recepció  

Marcada la CE:  

Obligatori des de l'1 d'agost de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX-EN 771-6:2006. 

Especificacions de peces per a fàbriques de maçoneria. Part 6: Peces de pedra 

natural. 

Sistemes d'avaluació de la conformitat: 2+ o 4.  

Identificació:  

Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa. 

Característiques regulades que poden estar especificades, en funció dels requisits 

exigibles, per a armadures de junta de llença per a ús estructural: 

a. Dimensions nominals i toleràncies.  

b. Denominació d'acord amb la Norma EN 12440 (nom tradicional, família petrològica, color 

típic i lloc d'origen). El nom petrològic d'acord amb la Norma EN 12407.  

c. Resistència a compressió mitjana|mitja i les dimensions i forma de la proveta assajada. 

En funció de l'ús per als quals l'element és posat al mercat:  

a. Resistència a la compressió normalitzada.  

b. Resistència a flexió mitjana|mitja.  

c. Resistència a l'adherència a tallant.  

d. Resistència a l'adherència a flexió.  

e. Porositat oberta.  

f. Densitat aparent.  

g. Durabilitat (resistència al gel/desglaç).  

h. Propietats tèrmiques.  

- Distintius de qualitat:  

Es comprovarà que el producte ostenta els distintius de qualitat exigits, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa, que assegurin les característiques exigides. 

- Assaigs:  

Es realitzaran els assaigs exigits per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa. Assaigs regulats, segons condicions del marcat CE (normes 

UNEIX-EN) que poden estar especificats:  

a. Dimensions i toleràncies, assaigs segons EN 772-16, EN 772-20 i EN 13373.  

b. Configuració, assaigs segons EN 772-16.  

c. Densitat aparent, assaigs segons el 1936.  

d. Resistència a la compressió, assaigs segons EN 772-1.  

e. Resistència a flexió, assaigs segons EN 12372.  

f. Resistència a l'adherència a flexió, assaigs segons EN 1052-2.  

g. Resistència a l'adherència a tallant, assaigs segons EN 1052-3.  

h. Porositat oberta, assaigs segons el 1936.  

i. Absorció d'aigua per capil·laritat, assaigs segons EN 772-11.  
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j. Resistència al gel/desglaç, assaigs segons EN 12371.  

k. Propietats tèrmiques, assaigs segons el 1745.  

l. Reacció al foc, assaigs segons EN 13501.  

 

1.2.14 PRODUCTES AÏLLANTS TÈRMICS PER A APLICACIONS EN L'EDIFICACIÓ 

Productes manufacturats i norma d'aplicació:  

- Llana mineral (MW). UNEIX EN 13162:2002.  

- Poliestirè expandit (EPS). UNEIX EN 13163:2002.  

- Poliestirè extruído (XPS). UNEIX EN 13164:2002.  

- Escuma rígida de poliuretà (PUR). UNEIX EN 13165:2002.  

- Escuma fenòlica (PF). UNEIX EN 13166:2002.  

- Vidre cel·lular (CG). UNEIX EN 13167:2002.  

- Llana de fusta (WW). UNEIX EN 13168:2002.  

- Perlita expandida (EPB). UNEIX EN 13169:2002.  

- Suro expandit (ICB). UNEIX EN 13170:2002.  

- Fibra de fusta (WF). UNEIX EN 13171:2002.  

Per a la recepció d'aquesta família de productes és aplicable l'exigència del sistema del 

marcat CE, amb el sistema d'avaluació de la conformitat corresponent en funció de l'ús: 

- Sistema 3: per a qualsevol ús.  

- Sistema 1, 3 i 4: quan el seu ús estigui subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc, 

d'acord amb el següent:  

Classe (A1, A2, B, C)*: sistema 1.  

Classe (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.  

Classe (A1a E)***, F: sistema 4.  

*** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 

producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició 

de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic). 

*** Productes o materials no coberts per la nota (*).  

*** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 

exemple productes o materials de la classe A1 d'acord amb la decisió 96/603/CE, una 

vegada esmenada).  

A més, per a aquests productes és d'aplicació l'apartat 4, de la Secció HE-1 Limitació de la 

demanda energètica, del Document Bàsic DB-HE Estalvi d'Energia del Codi Tècnic de 

l'Edificació, en el qual especifica que:  

1.3 Control de recepció en obra de productes:  

1. Al Plec de condicions del projecte s'indicaran les condicions particulars de control per a 

la recepció dels productes que formen els tancaments i particions interiors de l'envoltant tèrmic, 

incloent els assaigs necessaris per comprovar que els mateixos reuneixen les característiques 

exigides en els apartats anteriors.  

2. S'ha de comprovar que els productes rebuts:  

a) corresponen als especificats al Plec de condicions del projecte;  

b) disposen de la documentació exigida;  

c) estan caracteritzats per les propietats exigides;  

d) han estat assajats, quan així s'estableixi al Plec de condicions o ho determini el director de 

l'execució de l'obra amb el vistiplau de la direcció facultativa, amb la freqüència establerta. 

 

2. En el control se seguiran els criteris indicats a l'article 7.2 de la Part I del CORRENT". 

2.1. PRODUCTES MANUFACTURATS DE LLANA MINERAL (MW).  

Productes manufacturats de llana mineral, amb o sense revestiment, que s'utilitzen per a 

l'aïllament tèrmic dels edificis. Els productes es fabriquen en forma de feltres, mantes, plafons o 

planxes.  

Marcada la CE: obligatori des del 13 de maig de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

13162:2002. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats 

de llana mineral (MW). Sistemes d'avaluació de la conformitat: 1, 3 ó 4.  

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa.  

a. Reacció al foc: Euroclasse.  

b. Conductivitat tèrmica (W/mK).  

c. Resistència tèrmica (m²K/W).  

d. Espessor (mm).  

e. Codi de designació del producte:  

Abreviació de la llana mineral: MW.  

Norma del producte: EN 13162.  

Tolerància sobre l'espessor: Tu.  

Estabilitat dimensional a una temperatura especificada: DS(T+).  

Estabilitat dimensional a una temperatura i a un grau d'humitat de l'aire especificats: DS(TH).  

Càrrega de compressió o resistència a la compressió: CS(10/Y)i.  
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Resistència a la tracció perpendicular a la superfície: Tri.  

Càrrega puntual: PL(5)i.  

Absorció d'aigua en cas d'immersió de curta durada: WS.  

Absorció d'aigua en cas d'immersió de llarga durada: WL(P).  

Factor de resistència de difusió del vapor d'aigua: MUi o Zi.  

Rigidesa dinàmica: SDi.  

Comprensibilitat: CPi  

Deformació en presència d'una càrrega de compressió: CC(i1/i2/y)Sc.  

Coeficient d'absorció del soroll pràctic: APi.  

Coeficient d'absorció del soroll ponderat: AWi.  

En el codi de designació s'inclourà la informació anterior, excepte quan no existeixin 

requisits per a les propietats.  

- Assaigs:  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica. Longitud i amplada. Espessor. Rectangularitat. 

Planor. Estabilitat dimensional. Resistència a la tracció paral·lela a les cares. Reacció al foc. 

Estabilitat dimensional a temperatura específica. Estabilitat dimensional a temperatura i 

humitat específiques. Tensió o resistència a compressió. Resistència a la tracció 

perpendicular a les cares. Càrrega puntual. Fluència a compressió. Absorció d'aigua a curt 

termini. Absorció d'aigua a llarg termini. Transmissió de vapor d'aigua. Rigidesa dinàmica. 

Reducció d'espessor a llarg termini. Absorció acústica. Resistència al fluix|flux d'aire. Emissió 

de substàncies perilloses.  

 

2.2. PRODUCTES MANUFACTURATS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS).  

Productes manufacturats de poliestirè expandit, amb o sense revestiment, que 

s'utilitzen per a l'aïllament tèrmic dels edificis. Els productes es fabriquen en forma de 

planxes, rotlles o altres articles preformats.  

Marcada la CE: Obligatori des del 13 de maig de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

13163:2002. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes 

manufacturats de poliestirè expandit (EPS). Especificació. Sistemes d'avaluació de la 

conformitat: 1, 3 ó 4.  

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon 

amb les característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, 

pel projecte o per la direcció facultativa.  

a. Reacció al foc.  

b. Conductivitat tèrmica (W/mK).  

c. Resistència tèrmica (m²K/W).  

d. Espessor (mm).  

e. Codi de designació del producte:  

Abreviació del poliestirè expandit: EPS.  

Norma del producte: EN 13163.  

Tolerància en espessor: Tu.  

Tolerància de longitud: Li.  

Tolerància d'amplada: Wi.  

Tolerància de rectangularitat: Si.  

Tolerància de Planor: Pi.  

Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques: DS(TH)i.  

Resistència a flexió BSi.  

Tensió de compressió al 10% de deformació: CS(10)i.  

Estabilitat dimensional en condicions de laboratori: DS(N)i.  

Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura: DLT(i)5. 

Resistència a la tracció perpendicular a les cares: TRi.  

Fluència a compressió CC(i,y)x.  

Absorció d'aigua a llarg termini: WL(T)i.  

Absorció d'aigua per difusió: WD(V)i.  

Factor de resistència a la difusió de vapor aigua: MU.  

Rigidesa dinàmica: SDi.  

Comprensibilitat: CPi  

En el codi de designació s'inclourà la informació anterior, excepte quan no existeixin requisits per 

a les propietats.  

- Assaigs:  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica. Longitud i amplada. Espessor. Rectangularitat. 

Planor. Estabilitat dimensional sota condicions normals de laboratori. Estabilitat dimensional sota 

condicions específiques de temperatura i humitat. Resistència a flexió. Reacció al foc. Estabilitat 

dimensional a temperatura i humitat específiques. Deformació sota condicions de càrrega de 

compressió i temperatura. Tensió de compressió al 10% de deformació. Resistència a la tracció 

perpendicular a les cares. Fluència a compressió. Absorció d'aigua a llarg termini per immersió. 

Absorció d'aigua a llarg termini per difusió. Resistència a la congelació-descongelació. 
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Transmissió de vapor. Rigidesa dinàmica. Reducció d'espessor a llarg termini. Densitat 

aparent. Emissió de substàncies perilloses.  

 

2.3. PRODUCTES MANUFACTURATS DE POLIESTIRÈ EXTRUIDO (XPS).  

Productes manufacturats d'escuma poliestirè extruido, amb o sense revestiment o 

recobriment, que s'utilitzen per a l'aïllament tèrmic dels edificis. Els productes es fabriquen 

en forma de planxes, les quals també són disponibles amb cants|cantells especials i 

tractament de la superfície (machihembrado, mitja fusta, etc.).  

Marcada la CE: Obligatori des del 13 de maig de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

13164:2002. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes 

manufacturats de poliestirè extruido (XPS). Especificació. Sistemes d'avaluació de la 

conformitat: 1, 3 ó 4. 

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon 

amb les característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, 

pel projecte o per la direcció facultativa . 

a. Reacció al foc.  

b. Conductivitat tèrmica (W/mK).  

c. Resistència tèrmica (m²K/W).  

d. Espessor (mm).  

e. Codi de designació del producte:  

Abreviació del poliestirè extruido: XPS.  

Norma del producte: EN 13164.  

Tolerància en espessor: Tu.  

Tensió de compressió o Resistència a compressió CS (10/Y)i.  

Estabilitat dimensional a temperatura específica DS (T+).  

Estabilitat dimensional a temperatura i humitat específiques: DS(TH).  

Resistència a la tracció perpendicular a les cares TRi.  

Fluència a compressió CC(i1,i2,y)c.  

Càrrega puntual: PL(5)i.  

Absorció d'aigua a llarg termini per immersió: WL(T)i.  

Absorció d'aigua a llarg termini per difusió: WD(V)i.  

Transmissió de vapor d'aigua.  

Resistència a cicles de congelació-desglaç: FTi.  

En el codi de designació s'inclourà la informació anterior, excepte quan no existeixin requisits per 

a les propietats.  

- Assaigs:  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica. Longitud i amplada. Espessor. Rectangularitat. 

Planor. Estabilitat dimensional sota condicions específiques de temperatura i humitat. Tensió de 

compressió o Resistència a compressió. Reacció al foc. Estabilitat dimensional a temperatura 

específica. Estabilitat dimensional a temperatura i humitat específiques. Deformació sota 

condicions de càrrega de compressió i temperatura. Tracció perpendicular a les cares. Fluència 

a compressió. Càrrega puntual Absorció d'aigua a llarg termini per immersió. Absorció d'aigua a 

llarg termini per difusió. Resistència a cicles de congelació-descongelació. Propietats de 

transmissió de vapor d'aigua. Emissió de substàncies perilloses.  

 

2.4. PRODUCTES MANUFACTURATS D'ESCUMA RÍGIDA DE POLIURETÀ (PUR).  

Productes manufacturats d'escuma rígida de poliuretà, amb o sense cares rígides o 

flexibles o revestiments i amb o sense reforç integral, que s'utilitzen per a l'aïllament tèrmic dels 

edificis. El poliuretà (PUR) també inclou el poliisocianurato (PIR). 

 Marcada la CE: Obligatori des del 13 de maig de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

13165:2002. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats 

d'escuma rígida de poliuretà (PUR). Especificació. Sistemes d'avaluació de la conformitat: 1, 3 ó 

4. 

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa.  

a. Reacció al foc.  

b. Conductivitat tèrmica (W/mK).   

c. Resistència tèrmica (m²K/W).  

d. Espessor (mm).  

e. Codi de designació del producte:  

Abreviació de l'escuma rígida de poliuretà: PUR  

Norma del producte: EN 13165.  

Tolerància en espessor: Tu.  

Estabilitat dimensional a temperatura específica: DS (TH)i  

Comportament sota càrrega i temperatura: DLT(i)5.  

Tensió o resistència a compressió: CS (10/Y)i.  
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Fluència a compressió: CC(i1,i2,y)c.  

Resistència a la tracció perpendicular a les cares: TRi.  

Planor després de mullat per una cara: FWi.  

Absorció d'aigua a llarg termini: WL(T)i.  

Transmissió a llarg termini: MU o Zi.  

Coeficient pràctic d'absorció acústica: APi.  

Coeficient ponderat d'absorció acústica: AWi.  

En el codi de designació s'inclourà la informació anterior, excepte quan no existeixin 

requisits per a les propietats.  

- Assaigs:  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica. Longitud i amplada. Espessor. Rectangularitat. 

Planor. 

Estabilitat dimensional sota condicions específiques de temperatura i humitat. Tensió de 

compressió o resistència a compressió. Reacció al foc. Deformació sota condicions 

específiques de compressió i temperatura. Resistència a la tracció perpendicular a les 

cares. Fluència a compressió. Absorció d'aigua. Planor després de mullat per una cara. 

Transmissió de vapor d'aigua. Absorció acústica.  

Emissió de substàncies perilloses. Contingut en cel·les tancades. 

 

2.5. PRODUCTES MANUFACTURATS D'ESCUMA FENÒLICA (PF).  

Productes manufacturats d'escuma fenòlica, amb o sense revestiment, que s'utilitzen 

per a l'aïllament tèrmic dels edificis. Els productes es fabriquen en forma de planxes i 

laminats. 

Marcada la CE: Obligatori des del 13 de maig de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

13166:2002. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes 

manufacturats d'escuma fenòlica (PF). Especificació. Sistemes d'avaluació de la 

conformitat: 1, 3 ó 4.  

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa.  

a. Reacció al foc.  

b. Conductivitat tèrmica (W/mK).  

c. Resistència tèrmica (m²K/W).  

d. Espessor (mm).  

e. Codi de designació del producte:  

Abreviació de l'escuma fenòlica: PF.  

Norma del producte: EN 13166.  

Tolerància en espessor: Tu.  

Estabilitat dimensional a temperatura específica: DS (T+).  

Estabilitat dimensional a temperatura i humitat específiques: DS(TH).  

Estabilitat dimensional a -20ºC: DS (T-).  

Resistència a compressió: CS (Y)i.  

Resistència a tracció perpendicular a les cares TRi.  

Fluència a compressió CC(i1,i2,y)c.  

Absorció d'aigua a curt termini: WSi.  

Absorció d'aigua a llarg termini: WL(P)i.  

Transmissió de vapor d'aigua: MU o Z.  

Densitat aparent: DÓNA.  

Contingut de cèl·lules tancades: CVER  

En el codi de designació s'inclourà la informació anterior, excepte quan no existeixin requisits per 

a les propietats.  

- Assaigs:  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica. Longitud i amplada. Espessor. Rectangularitat. 

Planor. 

Estabilitat dimensional sota condicions constants de laboratori. Estabilitat dimensional sota 

condicions específiques de temperatura i humitat. Comportament a flexió. Reacció al foc. 

Estabilitat dimensional a temperatura específica. Estabilitat dimensional sota temperatura i 

humitat específiques. Estabilitat dimensional a -20è C. Resistència a compressió. Resistència a la 

tracció perpendicular a les cares. Càrrega puntual. Fluència a compressió. Absorció d'aigua a 

curt termini. Absorció d'aigua a llarg termini. Transmissió de vapor d'aigua. Densitat aparent. 

Contingut de cèl·lules tancades. Emissió de substàncies perilloses. 

 

2.6. PRODUCTES MANUFACTURATS DE VIDRE CEL·LULAR (CG).  

Productes manufacturats de vidre cel·lular, amb o sense revestiment, que s'utilitzen per a 

l'aïllament tèrmic dels edificis. Els productes es fabriquen en forma de planxes. 

Marcada la CE: Obligatori des del 13 de maig de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

13167:2002. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats 

de vidre cel·lular (CG). Especificació. Sistemes d'avaluació de la conformitat: 1, 3 ó 4. 
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Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon 

amb les característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, 

pel projecte o per la direcció|adreça facultativa.  

a. Reacció al foc.  

b. Conductivitat tèrmica (W/mK).  

c. Resistència tèrmica (m²K/W).  

d. Espessor (mm).  

e. Codi de designació del producte:  

Abreviació del vidre cel·lular: CG  

Norma del producte: EN 13167.  

Tolerància en espessor: Tu.  

Estabilitat dimensional a temperatura específica DS (T+).  

Estabilitat dimensional a temperatura i humitat específiques: DS(TH).  

Tensió o resistència a compressió: CS (Y)i.  

Resistència a flexió: BSi.  

Resistència a tracció paral·lela a les cares: TPi.  

Resistència a tracció perpendicular a les cares: TRi.  

Càrrega puntual: PL(P)i.  

Absorció d'aigua a curt termini: WSi.  

Absorció d'aigua a llarg termini: WL(P)i.  

Transmissió de vapor d'aigua: MU o Z.  

Fluència a compressió: CC(i1,i2,y)c.  

Coeficient pràctic d'absorció acústica: APi.  

Coeficient ponderat d'absorció acústica: AWi.  

En el codi de designació s'inclourà la informació anterior, excepte quan no existeixin 

requisits per a les propietats.  

- Assaigs:  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica. Longitud i amplada. Espessor. Rectangularitat. 

Planor. 

Estabilitat dimensional sota condicions constants i normals de laboratori. Càrrega puntual. 

Reacció al foc. Estabilitat dimensional a temperatura específica. Estabilitat dimensional en 

condicions de temperatura i humitat específiques. Tensió o resistència a compressió. 

Resistència a flexió. Resistència a tracció paral·lela a les cares. Resistència a tracció 

perpendicular a les cares. Fluència a compressió. Absorció d'aigua. Transmissió de vapor 

d'aigua. Absorció acústica. Emissió de substàncies perilloses. 

 

2.7. PRODUCTES MANUFACTURATS DE LLANA DE FUSTA (WW).  

Productes manufacturats de llana de fusta mineral, amb o sense revestiment, que 

s'utilitzen per a l'aïllament tèrmic dels edificis. Els productes es fabriquen en forma de plafons o 

planxes. 

Marcada la CE: Obligatori des del 13 de maig de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

13168:2002. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats 

de llana de fusta (WW). Especificació. Sistemes d'avaluació de la conformitat: 1, 3 ó 4.  

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel projecte o 

per la direcció|adreça facultativa.  

a. Reacció al foc.  

b. Conductivitat tèrmica (W/mK).  

c. Resistència tèrmica (m²K/W).  

d. Espessor (mm).  

e. Codi de designació del producte:  

Abreviació de la llana de fusta: WW o WW-C.  

Norma del producte: EN 13168.  

Tolerància en longitud: Li.  

Tolerància en amplada: Wi.  

Tolerància en espessor: Tu.  

Tolerància en rectangularitat: Si.  

Tolerància en planor: Pi.  

Tensió o resistència a compressió CS (Y)i  

Resistència a flexió: BS+.  

Contingut en clorurs: Cli.  

Estabilitat dimensional a temperatura i humitat específiques: DS(TH).  

Estabilitat dimensional en condicions de càrrega específiques: DS(L).  

Càrrega puntual: PL(2).  

Absorció d'aigua a curt termini: WSi.  

Resistència a tracció perpendicular a les cares: TRi.  

Transmissió de vapor d'aigua: MU o Z.  
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Fluència a compressió: CC(i1,i2,y)c.  

Coeficient pràctic d'absorció acústica: APi.  

Coeficient ponderat d'absorció acústica: AWi.  

En el codi de designació s'inclourà la informació anterior, excepte quan no existeixin 

requisits per a les propietats.  

- Assaigs:  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica. Longitud i amplada. Espessor. Rectangularitat. 

Planor. 

Tensió o resistència a compressió. Densitat, densitat superficial. Contingut en clorurs. 

Estabilitat dimensional en condicions de temperatura i humitat específiques. Resistència a 

tracció paral·lela a les cares. Reacció al foc. Estabilitat dimensional en condicions de 

pressió i humitat específiques. Càrrega puntual. Resistència a flexió. Transmissió de vapor 

d'aigua. Absorció d'aigua a curt termini. Fluència a compressió. Absorció acústica. Emissió 

de substàncies perilloses. Resistència a la càrrega. Resistència al xoc.  

 

2.8. PRODUCTES MANUFACTURATS DE PERLITA EXPANDIDA (EPB).  

Productes manufacturats de perlita expandida, amb o sense revestiment o 

recobriment, que s'utilitzen per a l'aïllament tèrmic dels edificis. Els productes es fabriquen 

en forma de planxes o aïllament multicapa.  

Marcada la CE: Obligatori des del 13 de maig de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

13169:2002. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes 

manufacturats de perlita expandida (EPB). Especificació. Sistemes d'avaluació de la 

conformitat: 1, 3 ó 4.  

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon 

amb les característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, 

pel projecte o per la direcció facultativa.  

a. Reacció al foc.  

b. Conductivitat tèrmica (W/mK).  

c. Resistència tèrmica (m²K/W).  

d. Espessor (mm).  

e. Codi de designació del producte:  

Abreviació de plafó de perlita expandida: EPB.  

Norma del producte: EN 13169.  

Resistència a flexió: BS.  

Estabilitat dimensional a temperatura i humitat específiques: DS(H).  

Estabilitat dimensional a temperatura i humitat específiques: DS(T+\50).  

Tensió o resistència a compressió CS (10\Y)i.  

Deformació sota càrrega i temperatura: DLT(i)5.  

Resistència a tracció perpendicular a les cares: TR.  

Absorció d'aigua a curt termini per immersió parcial: WS.Absorció d'aigua a curt termini per 

immersió total: WS(T)i.  

Resistència a flexió a llum constant: BS(250)i.  

Càrrega puntual: PL(2)i.  

Fluència a compressió: CC(i1,i2,y)c.  

Transmissió de vapor d'aigua: MU o Z.  

En el codi de designació s'inclourà la informació anterior, excepte quan no existeixin requisits per 

a les propietats.  

- Assaigs:  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica. Longitud i amplada. Espessor. Rectangularitat. 

Planor. Resistència a flexió. Estabilitat dimensional en condicions de temperatura i humitat 

específiques. Reacció al foc. Estabilitat dimensional a temperatura i humitat específiques. Tensió 

o resistència a compressió. Deformació sota condicions específiques de càrrega i temperatura. 

Tracció perpendicular a les cares. Absorció d'aigua a curt termini per immersió parcial. Absorció 

d'aigua a curt termini per immersió total. Resistència a flexió a llum constant. Càrrega puntual. 

Fluència a compressió. Transmissió de vapor d'aigua. Emissió de substàncies perilloses. 

 

2.9. PRODUCTES MANUFACTURATS DE SURO EXPANDIT (ICB).  

Productes manufacturats de suro expandit, amb o sense revestiment o recobriment, que 

s'utilitzen per a l'aïllament tèrmic dels edificis. Els productes es fabriquen amb granulat de suro 

que s'aglomera sense aglutinants addicionals i que se subministren en forma de planxes sense 

recobriments. 

Marcada la CE: Obligatori des del 13 de maig de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

13170:2002. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats 

de suro expandit (ICB). Especificació. Sistemes d'avaluació de la conformitat: 1, 3 ó 4. 

Identificació:  

Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa.  
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a. Reacció al foc.  

b. Conductivitat tèrmica (W/mK).  

c. Resistència tèrmica (m²K/W).  

d. Espessor (mm).  

e. Codi de designació del producte:   

- Abreviació del suro expandit: ICB.  

- Norma del producte: EN 13170.  

- Tolerància en espessor: Tu.  

- Estabilitat dimensional a temperatura específica: DS(T+).  

- Estabilitat dimensional a temperatura i humitat específiques: DS(TH).  

- Tensió de compressió per a una deformació del 10%: CS (10).  

- Resistència a tracció perpendicular a les cares: TRi.  

- Càrrega puntual: PL(P)i.  

- Fluència a compressió: CC(i1,i2,y)c  

- Absorció d'aigua a curt termini: WS.  

- Transmissió de vapor d'aigua: Zi.  

- Rigidesa dinàmica: SDi.  

- Comprensibilitat: CPi.  

- Coeficient pràctic d'absorció acústica: APi.  

- Coeficient ponderat d'absorció acústica: AWi.  

- Resistència al fluix d'aire: AF.  

En el codi de designació s'inclourà la informació anterior, excepte quan no existeixin 

requisits per a les propietats.  

- Assaigs:  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica. Longitud i amplada. Espessor. Rectangularitat. 

Planor. 

Estabilitat dimensional sota condicions normals de laboratori. Estabilitat dimensional en 

condicions específiques de temperatura i humitat. Comportament a flexió. Reacció al foc. 

Contingut d'humitat. Densitat aparent.  

Estabilitat dimensional a temperatura específica. Estabilitat dimensional a temperatura i 

humitat específiques. Deformació sota càrrega de compressió. Esforç de compressió al 10% 

de deformació. Tracció perpendicular a les cares. Càrrega puntual. Fluència a compressió. 

Resistència a tallant. Absorció d'aigua. Transmissió de vapor d'aigua. Rigidesa dinàmica. 

Espessor. Reducció d'espessor a llarg termini. Absorció acústica. Resistència al fluix|flux d'aire. 

Emissió de substàncies perilloses. 

 

2.10. PRODUCTES MANUFACTURATS DE FIBRA DE FUSTA (WF).  

Productes manufacturats de fibra de fusta, amb o sense revestiment o recobriment, que 

s'utilitzen per a l'aïllament tèrmic dels edificis. Els productes es fabriquen en forma de rotlles, 

mantes, feltres, planxes o plafons.  

Marcada la CE: Obligatori des del 13 de maig de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

13171:2002. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats 

de fibra de fusta (WF). Especificació. Sistemes d'avaluació de la conformitat: 1, 3 ó 4.  

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa.  

a. Reacció al foc.  

b. Conductivitat tèrmica (W/mK).  

c. Resistència tèrmica (m²K/W).  

d. Espessor (mm).  

e. Codi d'identificació del producte.  

Abreviació de la fibra de fusta: WF.  

Norma del producte: EN 13171.  

Tolerància en espessor: Tu.  

Estabilitat dimensional a temperatura específica: DS(T+).  

Estabilitat dimensional a temperatura i humitat específiques: DS(TH).  

Tensió o resistència a compressió: CS (10\Y)i.  

Resistència a tracció perpendicular a les cares: TRi.  

Fluència a compressió: CC(i1,i2,y)c.  

Absorció d'aigua a llarg termini: WSi.  

Transmissió de vapor d'aigua: Zi.  

Rigidesa dinàmica: SDi.  

Comprensibilitat: CPi.  

Coeficient pràctic d'absorció acústica: APi.  

Coeficient ponderat d'absorció acústica: AWi.  

Resistència al fluix d'aire: AF.  
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En el codi de designació s'inclourà la informació anterior, excepte quan no existeixin 

requisits per a les propietats.  

- Assaigs:  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica. Longitud i amplada. Espessor. Rectangularitat. 

Planor. Estabilitat dimensional. Tracció perpendicular a les cares. Càrrega puntual. Fluència 

a compressió. Absorció d'aigua. Transmissió de vapor d'aigua. Rigidesa dinàmica. Espessor. 

Reducció d'espessor a llarg termini. Absorció acústica. Resistència al fluix|flux d'aire. 

Densitat aparent. Emissió de substàncies perilloses.  

 

2.11. VIDRES PER A LA CONSTRUCCIÓ.  

Productes en forma de plaques planes, corbades o conformades, obtinguts per 

colada contínua, laminació, estirat o flotat, d'una massa amorfa d'elements vitrificables, 

fundents i estabilizantes, que poden ser acolorits o tractats per millorar les seves propietats 

mecàniques, usats en construcció per a envidriament de buits. 

Els productes vitris poden tractar-se segons els mètodes:  

Recuit: una vegada obtingut el vidre per fusió dels seus components, surt del forn i el 

recuit relaxa les tensions de refredament.  

Temperat: una vegada recuit el vidre, s'escalfa fins a la plastificació i posterior 

refredament aconseguint propietats mecàniques i fragmentació en trossos molt petits.

 Termos endurit: se li introdueix una tensió superficial permanent de compressió 

mitjançant escalfament/ refredament aconseguint augmentar la seva resistència a les 

tensions mecàniques i fragmentació en trossos molt petits.  

Temperat tèrmicament: se li introdueix una tensió superficial permanent de 

compressió mitjançant escalfament/ refredament aconseguint augmentar la seva 

resistència a les tensions mecàniques i fragmentació en trossos molt petits i de vores 

afeblides. 

Endurit químicament: procés de canvi d'ions, aconseguint augment de resistència i 

fragmentació en trossos petits.  

 

2.12. Condicions de subministrament i recepció  

Marcada la CE:  

Vidre incolor de silicat sodocálcico. Marcada la CE obligatori des d'1 de setembre de 2006. 

Norma d'aplicació: Norma UNEIX EN 572-9:2004. Vidre per a la construcció.  

Productes bàsics de vidre. Vidre de silicat sodocálcico. Part 9: Avaluació de la 

conformitat/Norma de producte. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/3/4.  

Vidre de capa. Marcada la CE obligatori des d'1 de setembre de 2006. Norma UNEIX EN 

1096-4:2004. Vidre per a l'edificació. Vidre de capa. Part 4: Avaluació de la conformitat/Norma 

de producte. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/3/4. 

Unitats de vidre aïllant. Marcada la CE obligatori des d'1 de març de 2007. Norma UNEIX 

EN 1279-5:2005 Vidre per a l'edificació. Unitats de vidre aïllant. Part 5: Avaluació de la 

conformitat. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/3/4.  

Vidre borosilicatado. Marcada la CE obligatori des d'1 de setembre de 2006. Norma UNEIX 

el 1748-1-2:2004. Vidre per a l'edificació. Productes bàsics especials. Part 1-2: Vidre 

borosilicatado. Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d'avaluació de la 

conformitat: 1/3/4.  

Vidre de silicat sodocálcico termoendurecido. Marcada la CE obligatori des d'1 de 

setembre de 2006. Norma UNEIX EN 1863-2:2004. Vidre per a l'edificació. Vidre de silicat 

sodocálcico termoendurecido. Part 2: Avaluació de l conformitat/Norma de producte. Sistema 

d'avaluació de la conformitat: 1/3/4.  

Vidre de silicat sodocálcico de seguretat temperat tèrmicament. Marcada la CE 

obligatori des d'1 de setembre de 2006. Norma UNEIX EN 12150-2:2004. Vidre per a l'edificació. 

Vidre de silicat sodocálcico de seguretat temperat tèrmicament. Part 2: Avaluació de la 

conformitat/Norma de producte. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/3/4.  

Vidre de silicat sodocálcico endurit químicament. Marcada la CE obligatori des d'1 de 

setembre de 2006. Norma UNEIX EN 12337-2:2004. Vidre per a l'edificació. Vidre de silicat 

sodocálcico endurit químicament. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. 

Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/3/4.  

Vidre borosilicatado de seguretat temperat tèrmicament. Marcada la CE obligatori des 

d'1 de setembre de 2006. Norma UNEIX EN 13024-2:2004. Vidre per a l'edificació. Vidre 

borosilicatado de seguretat temperat tèrmicament. Part 2: Avaluació de la conformitat/ Norma 

de producte. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/3/4.  

Productes de vidre de silicat bàsic alcalinoterri. Marcada la CE obligatori des d'1 de 

setembre de 2006. Norma UNEIX EN 14178-2:2004. Vidre per a l'edificació. Productes de vidre de 

silicat bàsic alcalinoterri. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema 

d'avaluació de la conformitat: 1/3/4.  
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Vidre de seguretat de silicat sodocálcico temperat a cop calent. Marcada la CE 

obligatori des d'1 de març de 2007. Norma UNEIX EN 14179-2:2005. Vidre per a l'edificació. 

Vidre de seguretat de silicat sodocálcico temperat a cop calent. Part 2: Avaluació 

de la conformitat/ Norma de producte. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/3/4.  

Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit a cop calent. Marcada la CE 

obligatori des d'1 de juny de 2007. Norma UNEIX EN 14321-2:2005. Vidre per a l'edificació. 

Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit a cop calent. Part 2: Avaluació de 

la conformitat. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1/3/4.  

Vidre laminat i vidre laminat de seguretat. Marcada la CE obligatori des d'1 de juny 

de 2006. Norma UNEIX EN 14449:2005/AC:2005. Vidre per a l'edificació. Vidre laminat i vidre 

laminat de seguretat. Avaluació de la conformitat. Sistema d'avaluació de la conformitat: 

1/3/4. 

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon 

amb les característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, 

pel projecte o per la direcció facultativa. Característiques regulades que poden estar 

especificades, en funció dels requisits exigibles:  

a. Tipus de vidre:  

Vidres bàsics:  

Vidre imprès armat: de silicat sodocálcico, pla, transparent, incolor o acolorit, amb 

malla d'acer incorporada, de cares impreses o llises.  

Vidre polit armat: obtingut a partir del vidre imprès armat ,de silicat sodocálcico, pla, 

transparenti, incolor, de cares paral·leles i polides.  

Vidre pla: de silicat sodocálcico, pla|plànol, transparent, incolor o acolorit, obtingut 

per estirat continu, cares polides al foc.  

Vidre imprès: de silicat sodocálcico, pla|plànol, transparent, que s'obté per colada i 

laminació contínues.  

Vidre "en U": vidre de silicat sodocálcico, translúcid, incolor o acolorit, que s'obté per 

colada i laminació contínues i sotmès a un procés de formació de perfils en "O" al qual, en 

cas de ser armat, se li incorpora durant el procés de fabricació una malla d'acer soldada 

en totes les seves interseccions.  

Vidres bàsics especials:  

Vidre borosilicatado: silicatado amb un percentatge de òxid de bor que li confereix 

alt nivell de resistència al xoc tèrmic, hidrolític i als àcids molt alta. 

Vitroceràmica: vidre format per una fase cristal·lina i una altra viscosa residual obtingut 

pels mètodes habituals de fabricació de vidres i sotmès a un tractament tèrmic que transforma 

de forma controlada una part del vidre en una fase cristal·lina de gra fi que li dota d'unes 

propietats diferents a les del vidre del qual procedeix.  

Vidres de capa:  

Vidre bàsic, especial, tractat o laminat, a la superfície del qual s'ha dipositat una o diverses 

capes de materials inorgànics per modificar les seves propietats.  

Vidres laminats:  

Vidre laminat: conjunt d'un full|fulla de vidre amb una o més fulles de vidre (bàsics, 

especials, de capa, tractats) i/ o fulles d'envidriaments plàstics units per capes o materials que 

peguen o separen els fulles i poden donar propietats de resistència a l'impacte, al foc, etc.  

Vidre laminat de seguretat: conjunt d'un full|fulla de vidre amb una o més fulles de vidre 

(bàsics, especials, de capa, tractats) i/ o fulles d'envidriaments plàstics units per capes o 

materials que aporten resistència a l'impacte.  

b. Coloració. Acolorit/ incolor. (Basat en la Norma UNEIX 572-1:2005, que indica els valors de 

transmissió lluminosa per considerar que un vidre és incolor).  

c. Xifra un o diversos dígits que indiquen l'espessor, en mm, del vidre.  

d. 2 grups de nombres units pel signe x que indiquen, en mm, la longitud i amplada nominals. 

e. Sigles que designen la classe de vidre. Classe 1/ classe 2. (Basat en la Norma UNEIX-EN 572-

4:1995, en funció dels defectes i criteris d'acceptació).  

f. En vidres impresos, referència del dibuix del vidre segons la designació del fabricant. 

g. En vidres en "U": 3 grups de xifres separats per una coma que indiquen, en mm, l'amplada 

nomena, alçària nominal de l'ala i longitud nominal del vidre. Nombre que indica, en mm. Tipus 

de vidre en "U", armat o sense armar.  

h. Obertura de la malla de l'armat.  

i. Mètode d'obtenció del vidre: pla o flotat, estirat, laminat, emmotllat.  

j. Classe segons el valor nominal del coeficient de dilatació lineal. Classe 1/ clase2/ classe 3. 

k. Lletra majúscula que indica la categoria del vidre. Categoria A/ CATEGORIA B/ categoria C. 

(Basat en Norma UNEIX EN 1748-1:1998, criteris d'acceptació). 

l. Designació del substrat vitri. Pla|Plànol. Estirat. Imprès armat. Perfilat. De seguretat temperat 

tèrmicament. Borosilicatado de seguretat temperat tèrmicament. Reforçat tèrmicament. 

Borosilicatado reforçat tèrmicament. Laminat. Laminat de seguretat.  
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m. En vidres de capa. Segons ubicació de la superfície recoberta del vidre (interior 

exterior o indistintament) i/o utilització. Referència de la Norma UNEIX, per als requisits 

exigibles al vidre, segons la classe.  

n. Propietats addicionals. Amb propietats de resistència al foc o resistent al foc.  

o. Propietats generals:  

T (%). Transmissió lluminosa  

T d (%). Transmissió lluminosa difusa  

Te. (%). Transmissió energètica  

RE. Reflexió lluminosa exterior (%)  

RI. Reflexió lluminosa interior (%)  

Rd. Reflexió lluminosa difusa  

ReE. Reflexió energètica exterior (%)  

ReI. Reflexió energètica interior (%)  

Ae. Absorció energètica (%)  

Ae1. Absorció energètica del vidre exterior en doble envidriament (%)  

Ae2. Absorció energètica del vidre interior en doble envidriament (%)  

SC. Coeficient d'ombra  

RW. Índex d'atenuació acústica ponderat (dB)  

C. Terme d'adaptació acústica per al soroll rosa (dB)  

Ctr. Terme d'adaptació acústica per al soroll de tràfic|trànsit (dB)  

RA. Índex d'atenuació acústica (soroll rosa) (dB)  

B. Reflectància lluminosa detectada en un angle de 60è mesurat a partir de la vertical 

(Glassgard 60è)  

g. Factor solar (adimensional)  

UHVER Transmitància (W/m2K)  

- Distintius de qualitat:  

Es comprovarà que el producte ostenta els distintius de qualitat exigits, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa, que assegurin les característiques. 

- Assaigs:  

Es realitzaran els assaigs exigits per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

Classificació de la resistència al foc de vidres per a la construcció. 

Determinació de la transmissió lluminosa, de la transmissió solar directa, de la transmissió 

energètica total i de la radiació ultraviolada TUV de vidres per a la construcció. 

Propietats generals físiques i mecàniques de vidres per a la construcció: 

Determinació de les dimensions i de l'aspecte dels vidres bàsics de silicat sodocálcico per a la 

construcció.  

Comprovació de l'aspecte dels vidres de capa per a construcció. 

Determinació de propietats físiques i mecàniques de vidres de capa per a la construcció. 

Determinació de la resistència a flexió de vidres per a la construcció. 

Comprovació de les dimensions i de l'aspecte de vidres borosilicatados per a la construcció. 

Comprovació de les dimensions i de l'aspecte de vitroceràmiques per a la construcció. 

Comprovació de les dimensions i de l'aspecte, i determinació de les propietats físiques i 

mecàniques de vidres de silicat sodocálcico de seguretat temperat tèrmicament per a la 

construcció. 

Comprovació de les dimensions i de l'aspecte, i determinació de les propietats físiques de 

vidres de silicat sodocálcico endurit químicament per a la construcció. 

Determinació de la durabilitat de vidres laminats per a la construcció.  

Comprovació de les dimensions de vidres laminats per a la construcció.  

Determinació de l'emissivitat de vidres per a la construcció.  

 

2.13. RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR.  

Rajoles amb acabat de la cara vista de diverses textures per a usos externs i acabat de 

calçades, d'amplada nominal superior a 150 mm i també generalment dues vegades superior a 

l'espessor. 

 

2.14. Condicions de subministrament i recepció.  

Marcada la CE: obligatori des de l'1 d'octubre de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

1341:2002. Rajoles de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes 

d'assaig. 

Sistema d'avaluació de la conformitat: 4.  

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel projecte o 

per la direcció|adreça facultativa.  

a. Descripció petrográfica de la pedra.  
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b. Descripció del tractament superficial de la cara vista: Partida (acabat obtingut per 

ruptura) o texturaza (amb aparença modificada): fina (acabat superficial amb diferència 

menor o igual que 0,5 mm entre pics i depressions per exemple, polit, toscat o serrat), 

gruixuda (acabat superficial amb diferència més gran que 2 mm entre becs|pics i 

depressions, per exemple, cisellat, abujardado, mecanitzat, amb raig de sorra o flamejat).

  

c. Dimensions: longitud, amplada i espessor o, en cas de formats normalitzats, amplada i 

espessor, en mm, i toleràncies dimensionals: dels costats de la cara vesteixi: P1 o P2; de les 

diagonals de la cara vesteixi: D1 o D2; de l'espessor: T0, T1 o T2.  

d. Resistència a la flexió (càrrega de ruptura), en MPa.  

e. Resistència a l'heladicidad: F0 (sense requisit) i F1 (no heladiza).  

Característiques regulades que poden estar especificades, en funció dels requisits exigibles: 

a. Resistència a l'abrasió, en mm de longitud de corda d'empremta.  

b. Resistència al lliscament/ patinada de la rajola, en núm. USRVER  

c. Absorció d'aigua, en %.  

d. Tractament superficial químic (si procedeix).  

Distintius de qualitat:  

Es comprovarà que el producte ostenta els distintius de qualitat exigits, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció|adreça facultativa, que avalin les característiques exigides. 

Assaigs:  

Es realitzaran els assaigs exigits per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció|adreça facultativa. Assaigs regulats que poden estar 

especificats: 

Dimensions. Planor de la superfície. Resistència al gel/desglaç. Resistència a la flexió. 

Resistència a l'abrasió. Resistència al lliscament. Aspecte. Absorció d'aigua. Descripció 

petrográfica. Acabat superficial.  

 

2.15. PLAQUETES DE PEDRA NATURAL  

Peça plana quadrada o rectangular de dimensions estàndard, generalment menor 

o igual que 610 mm i d'espessor menor o igual que 12 mm, obtinguda per cort o exfoliació, 

amb acabat de la cara vista de diverses textures per a ús en revestiments de paviments, 

escales i acabat de voltes. 

2.16. Condicions de subministrament i recepció.  

Marcada la CE: obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

12057:2005. Productes de pedra natural. Plaquetes. Requisits. 

Sistema d'avaluació de la conformitat: 3 ó 4.  

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa.  

Característiques regulades que poden estar especificades, en funció dels requisits 

exigibles:  

a. Dimensions, planicidad i escairat.  

b. Acabat superficial.  

c. Descripció petrográfica de la pedra.  

d. Aparença visual.  

e. Resistència a la flexió, a Mpa.  

f. Absorció d'aigua a pressió atmosfèrica.  

g. Reacció al foc (classe).  

h. Densitat aparent, en kg/m3 i porositat oberta, en %.  

Característiques regulades que poden estar especificades, en funció dels requisits 

exigibles: 

a. Resistència a l'adherència.  

b. Absorció d'aigua per capil·laritat (si se sol·licita).  

c. Resistència a l'heladicidad: F0 (sense requisit) i F1 (no heladiza).  

d. Resistència al xoc tèrmic (en cas de requisit reglamentari).  

e. Permeabilitat al vapor d'aigua, en kg/Pa.m.s (si se sol·licita).  

f. Resistència a l'abrasió.  

g. Resistència al lliscament.  

h. Tactilidad (si se sol·licita o en cas de requisit reglamentari, només per a plaquetes per a 

paviments i escales). 

Distintius de qualitat:  

Es comprovarà que el producte ostenta els distintius de qualitat exigits, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa, que avalin les característiques exigides. 
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Assaigs:  

Es realitzaran els assaigs exigits per la normativa de compliment obligat i, en el seu 

cas, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar 

especificats: 

Descripció petrográfica. Aparença visual. Resistència a la flexió. Absorció d'aigua a 

pressió atmosfèrica. Reacció al foc. Absorció d'aigua per capil·laritat. Densitat aparent i 

porositat oberta. Resistència a l'heladicidad. Resistència al xoc tèrmic. Permeabilitat al 

vapor d'aigua. Resistència a l'abrasió. Resistència al lliscament. Tactilidad. 

 

2.17. RAJOLES DE TERRAZO PER A INTERIORS.  

Rajola amb acabat de la cara vesteixi de diverses textures per a ús exclusiu en 

interiors. 

 

2.18. Condicions de subministrament i recepció.  

Les rajoles no presentaran depressions, esquerdes ni exfoliacions, a la cara vista, 

visibles des d'una distància de 2 m amb llum natural diürna (està permès el farcit 

permanent de buits menors). 

Marcada la CE: obligatori des de l'1 de juny de 2006. Norma d'aplicació: N'UNEIX EN 

13748-1:2005/A1 2005. Rajoles de terrazo. Part 1: Rajoles de terrazo per a ús interior. 

Sistema d'avaluació de la conformitat: 4.  

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon 

amb les característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, 

pel projecte o per la direcció facultativa.  

a. Dimensions (longitud, amplada, espessor), en mm.  

b. Classe per espessor de la capa d'empremta de la rajola (relacionada directament pel 

tipus de polit: en fàbrica o in situ), Th: classe I (rajoles amb capa d'empremta d'espessor 4 

mm), classe II (rajoles amb capa d'empremta d'espessor 8 mm).  

Les rajoles de classe Th I no admetran polit després de la seva col·locació.  

Les rajoles de classe Th II podran polir-se després de la seva col·locació.  

c. Classe resistent a la càrrega de ruptura: 1: BL I (sense requisit); 2: BL II (superfície de la 

rajola 1100 cm2, valor individual 2,5 kN); 3: BL III (superfície de la rajola >1100 cm2, valor 

individual 3,0 kN). 

Les rajoles de classe BL I s'hauran de col·locar sobre un llit de morter sobre una base rígida. 

Característiques regulades que poden estar especificades, en funció dels requisits exigibles: 

a. Absorció total d'aigua, en %.  

b. Absorció d'aigua per capil·laritat, en g/cm2.  

c. Resistència a la flexió, a Mpa.  

d. Resistència al desgast per abrasió.  

e. Resistència al lliscament/resbalamiento, segons el CORRENT DB SEU 1.  

f. Reacció al foc: classe A1 sense necessitat d'assaig  

g. Conductivitat tèrmica.  

- Distintius de qualitat:  

Es comprovarà que el producte ostenta els distintius de qualitat exigits, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa, que avalin les característiques exigides. 

- Assaigs:  

Es realitzaran els assaigs exigits per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

Característiques geomètriques, d'aspecte i forma. Característiques físiques i mecàniques: 

Resistència a la càrrega de ruptura. Absorció total d'aigua. Absorció d'aigua per capil·laritat. 

Resistència a la flexió. Resistència al desgast per abrasió. Resistència al 

lliscament/resbalamiento. Conductivitat tèrmica.  

 

2.19. RAJOLES DE TERRAZO PER A EXTERIORS.  

Rajola amb acabat de la cara vista de diverses textures per a ús en exteriors (fins i tot en 

cobertes) en àrees per als vianants on l'aspecte decoratiu és el predominant (pàg. i. passeigs, 

terrasses, centres comercials, etc.) 

 

2.20. Condicions de subministrament i recepció.  

Les rajoles no presentaran depressions, esquerdes ni exfoliacions, a la cara vista, visibles 

des d'una distància de 2 m amb llum natural diürna (està permès el farcit permanent de buits 

menors). 

Marcada la CE: obligatori des de l'1 d'abril de 2006. Norma d'aplicació: UNEIX EN 13748-

2:2005. Rajoles de terrazo. Part 2: Rajoles de terrazo per a ús exterior. 

Sistema d'avaluació de la conformitat: 4. Identificació: Es comprovarà que la identificació 

del producte rebut es correspon amb les característiques exigides per la normativa de 

compliment obligat i, en el seu cas, pel projecte o per la direcció facultativa.  

a. Dimensions (longitud, amplada, espessor), en mm.  

b. Classe per espessor de la capa d'empremta de la rajola (relacionada directament pel tipus 
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de polit: en fàbrica o in situ), Th: classe I (rajoles amb capa d'empremta d'espessor 4 mm), 

classe II (rajoles amb capa d'empremta d'espessor 8 mm). 

Les rajoles de classe Th I no admetran polit després de la seva col·locació. 

Les rajoles de classe Th II podran polir-se després de la seva col·locació. 

c. Classe resistent a la flexió: ST (valor mig 3,5 Mpa; valor individual 2,8 Mpa); TT (valor mig 

4,0 Mpa; valor individual 3,2 Mpa); UT (valor mig 5,0 Mpa; valor individual 4,0 Mpa). 

d. Classe resistent a la càrrega de ruptura: 30: 3 T (valor mig 3,0 kN; valor individual 2,4 kN); 

45: 4 T (valor mig 4,5 kN; valor individual 3,6 kN); 70: 7 T (valor mig 7,0 kN; valor individual 5,6 

kN); 110: 11 T (valor mig 11,0 kN; valor individual 8,8 kN); 140: 14 T (valor mig 14,0 kN; valor 

individual 11,2 kN); 250: 25 T (valor mig 25,0 kN; valor individual 20,0 kN); 300: 30 T (valor mig 

30,0 kN; valor individual 24,0 kN).  

e. Classe resistent al desgast per abrasió: F (sense requisit); G (empremta 26 mm; pèrdua 

26/50 cm3/cm2); H (empremta 23 mm; pèrdua 20/50 cm3/cm2); I (empremta 20 mm; 

pèrdua 18/50 cm3/cm2) 

f. Classe resistent climàtica: A (sense requisit); B (absorció d'aigua 6%); D (massa perduda 

després de l'assaig de gel-desglaç: valor mig 1,0 kg/m2; valor individual 1,5 kg/m2). 

Característiques regulades que poden estar especificades, en funció dels requisits exigibles: 

a. Resistència al lliscament/resbalamiento, segons el CORRENT DB SEU 1.  

b. Reacció al foc: classe A1 sense necessitat d'assaig  

c. Conductivitat tèrmica.  

- Distintius de qualitat:  

Es comprovarà que el producte ostenta els distintius de qualitat exigits, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció. facultativa, que avalin les característiques exigides. 

- Assaigs:  

Es realitzaran els assaigs exigits per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció. facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

Característiques geomètriques, d'aspecte i forma. Característiques físiques i mecàniques: 

Resistència a la càrrega de ruptura. Resistència climàtica. Resistència a la flexió. 

Resistència al desgast per abrasió. Resistència al lliscament/resbalamiento. Conductivitat 

tèrmica. 

 

2.21. ADHESIUS PER A RAJOLES CERAMICAS.  

Es defineixen diferents tipus d'adhesius segons la naturalesa química dels 

conglomerants. 

Adhesius cementosos (C): Barreja. de conglomerants hidràulics, càrregues minerals i additius 

orgànics, que només ha de barrejar-se amb aigua o addició líquida just abans del seu ús. 

Adhesius en dispersió (D): barreja. de conglomerants orgànics en forma de polímer en dispersió 

aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per al seu ús. 

Adhesius de resines reactives (R): barreja. de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues 

minerals l'enduriment de les quals resulta d'una reacció química. Estan disponibles en forma d'un 

o més components.  

 

2.22.  Condicions de subministrament i recepció.  

 Marcada la CE:  

Marcada la CE obligatori des de l'1 d'abril de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX EN 12004. Adhesius 

per a rajoles ceràmiques. Definicions i especificacions.  

Sistemes d'avaluació de la conformitat: 3.  

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel projecte o 

per la direcció. facultativa. Característiques regulades que poden estar especificades, en funció 

dels requisits exigibles:  

Tipus d'adhesiu segons la naturalesa química dels seus conglomerants i les seves característiques 

opcionals.  

Tipus d'adhesius: cementosos (C), en dispersió (D), de resines reactives ®. 

Segons les seves característiques opcionals: adhesiu normal (1), adhesiu millorat (2), adhesiu 

d'enduriment ràpid (F), adhesiu amb lliscament reduït (T), adhesiu amb temps obert prolongat 

(E).  

a. Adherència  

b. Durabilitat: acció d'envelliment amb calor, acció d'humitat amb aigua, cicle de gel/desglaç. 

c. Atac químic.  

d. Temps de conservació.  

e. Temps de repòs o maduració.  

f. Vida útil.  

g. Temps obert.  

h. Capacitat humectant.  

i. Lliscament.  

j. Temps d'ajust.  

k. Capacitat d'adherència.  
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l. Deformabilidad.  

m. Deformació transversal.  

- Distintius de qualitat:  

Es comprovarà que el producte ostenta els distintius de qualitat exigits, en el seu cas, 

pel projecte o per la direcció. facultativa, que avalin les característiques exigides. 

- Assaigs:  

Es realitzaran els assaigs exigits per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció. facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

Temps obert. Lliscament. Resistència a la tracció. Adherència inicial. Resistència a la 

cizalladura. Deformació transversal. Resistència química. Capacitat humectant. 

 

2.23. Emmagatzemament i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment).  

S'emmagatzemessin en local cobert, sec i ventilat. El seu temps de conservació és 

d'aproximadament un any des de la seva fabricació. 

  

2.24.  RAJOLES CERAMICAS.  

Plaques de poca espessor fabricades amb argiles i/o altres matèries primeres 

inorgàniques, generalment utilitzades com a revestiment de terres i parets, modelades per 

extrusió o per premsatge. Les rajoles poden ser esmaltades o esmaltades i són 

incombustibles i inalterables a la llum. 

 

2.25. Condicions de subministrament i recepció.  

Marcat. Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han de ser marcats amb: 

Marca comercial del fabricant o fabricació pròpia.  

Marca de primera qualitat  

Tipus de rajola, amb mesures nominals i mesurades de fabricació. Codi de la rajola. 

Tipus de superfície: esmaltada o no esmaltada.  

Marcada la CE: Obligatori des de l'1 de desembre de 2005. Norma d'aplicació: 

UNEIX EN 14411. Rajoles ceràmiques. Definicions, classificació, característiques i marcat. 

Sistema d'avaluació de conformitat: Sistema 3 o 4.  

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon 

amb les característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, 

pel projecte o per la direcció. facultativa. Característiques regulades que poden estar 

especificades, en funció dels requisits exigibles:  

a. Tipus de rajola:  

a.1. Definits segons el mètode de fabricació: mètode A, rajoles extruidas; mètode B, rajoles 

premsades; mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.  

a.2. Definits segons la seva absorció d'aigua: rajoles amb baixa absorció d'aigua (Grup I), rajoles 

amb absorció d'aigua .mitja (Grup II), rajola amb elevada absorció d'aigua (Grup III). 

a.3. Definits segons acabat superficial: esmaltades (GL) o no esmaltades (UGL). 

b. Dimensions i aspectes superficials: Longitud i amplada, espessor, rectitud de costats, 

ortogonalitat, plenitud de la superfície, aspecte superficial.  

c. Propietats físiques: absorció d'aigua, carrega de ruptura, resistència a flexió (N/mm2), 

resistència a l'abrasió, coeficient de dilatació tèrmica lineal, resistència al xoc tèrmic, resistència 

al cuarteo, resistència a la gelada, coeficient de fricció.  

d. A més de les anteriors, per a rajoles per a terres: dilatació per humitat, petites diferències de 

color i resistència a l'impacte.  

e. Propietats químiques: resistència a les taques, resistència a productes químics i emissió plom i 

cadmi.  

- Distintius de qualitat:  

Es comprovarà que el producte ostenta els distintius de qualitat exigits, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció. facultativa, que avalin les característiques exigides. 

- Assaigs:  

Es realitzaran els assaigs exigits per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció. facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

Resistència a l'impacte per mesurament del coeficient de restitució. Dilatació tèrmica lineal. 

Resistència al xoc tèrmic. Dilatació per humitat. Resistència a la gelada. Resistència química. 

Resistència a taques. Emissió de plom i cadmi de les rajoles esmaltades. Petites diferències de 

color.  

 

2.26. CIMENTS COMUNS  

Conglomerants hidràulics finament mòlts que, pastats amb aigua, formen una pasta que 

forja i endureix per mitjà de reaccions i processos d'hidratació i que, una vegada endurits, 

conserven la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. Els ciments conformes amb la 

UNEIX EN 197-1, denominats ciments CEM, són capaços, quan es dosifiquen i barregen 

apropiadament amb aigua i àrids de produir un formigó o un morter que conservi el seu 

trabajabilidad durant temps suficient i assolir, al cap de períodes definits, els nivells especificats 

de resistència i presentar també estabilitat de volum a llarg termini.  
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Els 27 productes que integren la família de ciments comuns i la seva designació és: 

TIPUS PRINCIPALS. DESIGNACIÓ (TIPUS DE CIMENTS COMUNS)  

CEM I. CIMENT PORTLAND: CEM I  

CEM II. CIMENTS PORTLAND MIXTOS:  

- Ciment Portland amb escòria: CEM II/A-S, CEM II/B-S  

- Ciment Portland amb fum de sílice: CEM II/A-D   

- Ciment Portland amb putzolana: CEM II/A-P, CEM II/B-P, CEM II/A-Q, CEMII/B-Q  

- Ciment Portland amb cendra volant: CEM II/A-V, CEM II/B-V, CEM II/A-W, CEM II/B-W  

- Ciment Portland amb esquist calcinat: CEM II/A-T, CEM II/B-T  

- Ciment Portland amb calcària, CEM II/A-L, CEM II/B-L, CEM II/A-LL, CEM II/B-LL  

- Ciment Portland mixt, CEM II/A-M, CEM II/B-M  

CEM III. CIMENTS AMB ESCORIAS D'ALT FORN: CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C 

CEM IV. CIMENTS PUZOLÁNICOS: CEM IV/A, CEM IV/A  

CEM V. CIMENTS COMPOSTOS: CEM V/A  

 

2.2.7 Condicions de subministrament i recepció.  

Marcada la CE: Obligatori des de l'1 d'abril de 2002. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

197-1. Ciment. Part 1: Composició, especificacions i criteris de conformitat dels ciments 

comuns. Sistema d'avaluació de la conformitat: 1+  

Identificació: Els ciments CEM se n'identificaran almenys pel tipus, i per les xifres 32,5, 

42,5 o 52,5, que indiquen la classe de resistència (ej., CEM I 42,5R). Per indicar la classe de 

resistència inicial s'afegiran les lletres N o R, segons correspongui. Quan sigui procedent, la 

denominació de baixa calor d'hidratació. Pot portar informació addicional: límit en clorurs 

(%), límit de pèrdua per calcinació de cendres volants (%), nomenclatura normalitzada 

d'additius.  

En cas de ciment ensacat, el marcat de conformitat CE, el .nombre d'identificació 

de l'organisme de certificació i la informació adjunta, han d'anar indicats al sac o en la 

documentació comercial que l'acompanya (albarans de lliurament), o bé en una 

combinació d'ambdós. Si només part de la informació apareix al sac, llavors, és convenient 

que la informació completa s'inclogui en la informació comercial. En cas de ciment 

expedit a granel, l'esmentada informació hauria d'anar recollida d'alguna forma 

apropiada, als documents comercials que l'acompanyin.  

Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel projecte o 

per la direcció. facultativa. Característiques regulades que poden estar especificades, en funció 

dels requisits exigibles:  

a. Propietats mecàniques (per a tots els tipus de ciment):  

a.1. Resistència mecànica a compressió normal (Mpa). Als 28 dies.  

a.2. Resistència mecànica a compressió inicial (Mpa). Als 2 o 7 dies.  

b. Propietats físiques (per a tots els tipus de ciment):  

b.1. Temps de principi d'enduriment (min)  

b.2. Estabilitat de volum (expansió) (mm)  

c. Propietats químiques (per a tots els tipus de ciment):  

c.1. Contingut de clorurs (%)  

c.2. Contingut de sulfat (% SO3)  

c.3. Composició (% en massa de components principals - Clínker, escòria de forn alt, fum de 

sílice, putzolana natural, putzolana natural calcinada, cendres volants silícies, cendres volants 

calcàries, esquists calcinats, calcària- i components minoritaris)  

d. Propietats químiques (per a CEM I, CEM III):  

d.1. Pèrdua per calcinació (% en massa del ciment final)  

d.2. Residu insoluble (% en massa del ciment final)  

e. Propietats químiques (per a CEM IV):  

e.1 Puzolanicidad  

 Distintius de qualitat:  

Es comprovarà que el producte ostenta els distintius de qualitat exigits, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció. facultativa, que assegurin les característiques. 

Assaigs:  

Es realitzaran els assaigs exigits per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció. facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

Resistència normal. Resistència inicial. Principi d'enduriment. Estabilitat. Clorurs. Sulfats. 

Composició. Pèrdua per calcinació. Residu insoluble. Puzolanicidad. 
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4.1.2. CALÇS PER A LA CONSTRUCCIÓ.  

Formes físiques (pols, terrossos, pastes o lletades), en les quals poden aparèixer el .òxid de 

calci i el de magnesi i/o l'hidròxid de calci i/o el de magnesi, utilitzades com|com a 

conglomerants per preparar morters per a fàbriques i revestiments, interiors i exteriors. 

Tipus: 

 Calçs aèries: constituïdes principalment per rovell|òxid o hidròxid de calci que 

endureixen sota l'efecte del diòxid de carboni present en l'aire. Poden ser:  

Calçs vives (Q): produïdes per la calcinació de calcària i/o dolomia, podent ser 

Calçs càlciques (CL) i calçs dolomíticas (semihidratadas o totalment hidratades).

 Calçs hidratades (S): calçs aèries, càlciques o dolomíticas resultants de l'apagat 

controlat de les calçs vives.  

Calçs hidràuliques naturals (NHL): produïdes per la calcinació de calcàries més o 

menys argilenques o silícies amb reducció a pols mitjançant apagat amb o sense 

molienda, que forgen i endureixen amb l'aigua. Poden ser:  

Calçs hidràuliques naturals amb addició de materials (Z): poden contenir materials 

hidràulics o puzolánicos fins i tot un 20% en massa.  

Calçs hidràuliques (HL): constituïdes principalment per hidròxid de calci, silicats de 

calci i aluminatos de calci, produïts per la barreja de constituents adequats. 

 

4.1.3.  Condicions de subministrament i recepció  

Marcada la CE: Obligatori des de l'1 d'agost de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

459-1:2001. Calçs per a la construcció. Part 1: Definicions, especificacions i criteris de 

conformitat. Sistema d'avaluació de la conformitat: 2.  

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon 

amb les característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, 

pel projecte o per la direcció|adreça facultativa. Característiques regulades que poden 

estar especificades, en funció dels requisits exigibles:  

a. Tipus de calç: càlcica (CL), dolomítica (DL), hidràulica natural (NHL), hidràulica artificial 

(HL). 

b. Xifra de dos dígits que indica el contingut de CaO+MgO de les calçs aèries càlciques. 

c. Xifra de dos dígits que indica el contingut de CaO+MgO de les calçs aèries dolomíticas. 

d. Lletra majúscula que indica l'estat en el qual són subministrades les calçs aèries 

càlciques. 

e. Lletra majúscula que indica l'estat en el qual són subministrades les calçs aèries dolomíticas. 

f. Xifra que indica, en MPa, la resistència a compressió mínima a 28 dies de les calçs aèries 

hidràuliques. 

g. Lletra majúscula Z en cas de contenir addicions de materials hidràulics o puzolánicos 

adequats fins i tot un 20% de la massa de les calçs hidràuliques naturals.  

h. Temps d'enduriment en calçs hidràuliques.  

i. Contingut en aire de calçs hidràuliques.  

j. Estabilitat de volum.  

k. Finor.  

l. Penetració.  

m. Durabilitat.  

Distintius de qualitat:  

Es comprovarà que el producte ostenta els distintius de qualitat exigits, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa, que assegurin les característiques. 

 Assaigs:  

Es realitzaran els assaigs exigits per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

En general, contingut de: CaO+MgO, MgO, Co2, SO3, calç lliure (% de massa). 

En calçs hidràuliques, resistència a compressió als 28 dies (Mpa). 

En calçs vives, estabilitat després de l'apagat i rendiment (dm3/10kg). 

En calç càlcica hidratada, dolomítica hidratada, en pasta, hidràulica i hidràulica natural: Finor 

(% de rebuig en massa). Aigua lliure (%). Estabilitat (mm). Penetració (mm). Contingut en aire (%). 

Temps d'enduriment (h).  

Assaigs addicionals: Reactivitat (en calç viva). Demanda d'aigua (assaigs de morters). Retenció 

d'aigua (assaigs de morters). Densitat volumètrica aparent (kg/dm3). Finor (en calç viva). 

Blancor  

 

4.1.3. ADDITIUS PER A FORMIGONS.  

Producte incorporat als formigons de consistències normals en el moment del pastat en 

una quantitat 5%, en massa, del contingut de ciment en el formigó per tal de modificar les 

propietats de la barreja|mescla i estat fresc i/o endurit. 
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4.1.4 Condicions de subministrament i recepció.  

Marcada la CE: Obligatori des de l'1 d'octubre de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

934-2:2001/A2:2005. Additius per a formigons, morters i pastes. Part 2: Additius per a 

formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcats i etiquetats. Sistema d'avaluació de la 

conformitat: 2+.  

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon 

amb les característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, 

pel projecte o per la direcció|adreça facultativa. Característiques regulades que poden 

estar especificades, en funció dels requisits exigibles:  

a. Homogeneïtat.  

b. Color.  

c. Component actiu.  

d. Densitat relativa.  

e. Extracte sec convencional.   

f. Valor del PH.  

g. Efecte sobre el temps d'enduriment amb la dosificació màxima recomanada. 

h. Contingut en clorurs totals.  

i. Contingut en clorurs solubles en aigua.  

j. Contingut en alcalins.  

k. Comportament a la corrosió.  

l. Característiques dels buits d'aire en el formigó endurit (Factor d'espaiat en el formigó 

d'assaig 0,2 mm  

m. Resistència a la compressió a 28 dies 75% respecte a la del formigó testimoni. 

n. Contingut en aire del formigó fresc. 2,5% en volum per sobre del volum d'aire del formigó 

testimoni i contingut total en aire 4% / 6%.  

- Distintius de qualitat:  

Es comprovarà que el producte ostenta els distintius de qualitat exigits, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa, que assegurin les característiques. 

- Assaigs:  

Es realitzaran els assaigs exigits per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

Definició i composició dels formigons i morters de referència per a assaigs d'additius per a 

formigó. 

Determinació del temps d'enduriment de formigons amb additius.  

Determinació de l'exsudació del formigó.  

Determinació de l'absorció capil·lar del formigó.  

Anàlisi infraroja d'additius per a formigons.  

Determinació de l'extracte sec convencional d'additius per a formigons.  

Determinació de les característiques dels buits d'aire en el formigó endurit.  

Determinació del contingut en alcalins d'additius per a formigons.  

Morters de maçoneria de referència per a assaigs d'additius per a morters. 

Presa de mostres, control i avaluació de la conformitat, marcats i etiquetats, d'additius per a 

formigons.  

Determinació de la pèrdua de massa a 105è d'additius sòlids per a formigons i morters. 

Determinació de la pèrdua per calcinació d'additius per a formigons i morters. 

Determinació del residu insoluble en aigua destil·lada d'additius per a formigons i morters. 

Determinació del contingut d'aigua no combinada d'additius per a formigons i morters. 

Determinació del contingut en halogenurs totals d'additius per a formigons i morters. 

Determinació del contingut en composts de sofre d'additius per a formigons i morters. 

Determinació del contingut en reductors d'additius per a formigons i morters. 

Determinació de l'extracte sec convencional d'additius líquids per a formigons i morters (mètode 

de la sorra).  

Determinació de la densitat aparent d'additius líquids per a formigons i morters. 

Determinació de la densitat aparent d'additius sòlids per a formigons i morters. 

Determinació del PH dels additius per a formigons i morters. 

Determinació de la consistència (mètode de la taula de sotracs) de fabricats amb additius. 

Determinació del contingut en aire clos en fabricats amb additius. 

Determinació de la pèrdua d'aigua per evaporació en fabricats amb additius.  

 

4.1.5. MORTERS PER A REVOCO I ENLUCIDO  

Morters per a revoco/enlucido fets en fàbrica (morters industrials) a base de 

conglomerants inorgànics per a exteriors (revocos) i interiors (enlucidos) utilitzats en murs, sostres, 

pilars i envans. 
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4.1.6 Condicions de subministrament i recepció  

Marcada la CE: obligatori des de l'1 de febrer de 2005. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

998-2. Especificacions dels morters per a maçoneria. Part 2: Morters per a maçoneria. 

Sistema d'avaluació de la conformitat: 4.  

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon 

amb les característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, 

pel projecte o per la direcció facultativa. Característiques regulades que poden estar 

especificades, en funció dels requisits exigibles:  

a. Tipus de morter:  

a.1. Definits segons el concepte: dissenyats (per les seves prestacions) o prescrits (per les 

seves proporcions). 

a.2. Definits segons les seves propietats i/o la seva utilització: morter per a revoco/enlucido 

per a ús corrent (GP), per a revoco/enlucido (LW), per a revoco acolorit (CR), per a revoco 

monocapa (morter per a juntes i capes fines (T) o morter lleuger (L).  

a.3. Definits segons el sistema de fabricació: morter fet en una fàbrica (morter industrial), 

morter semiterminado fet en una fàbrica o morter fet en obra.  

b. Temps d'utilització.  

c. Contingut en clorurs (per als morters utilitzats en maçoneria armada): valor 

declarat (com una fracció en % en massa).  

d. Contingut en aire.  

e. Proporció dels components (per als morters prescrits) i la resistència a compressió 

o la classe de resistència a compressió: proporcions de la barreja|mescla en volum o en 

pes. 

f. Resistència a compressió o la classe de resistència a compressió (per als morters 

dissenyats): valors declarats (N/mm2) o classes: M1, M2,5, M5, M10, M15, M20, Md, on d és 

una resistència a compressió més gran que 25 N/mm2 declarada pel fabricant.  

g. Resistència d'unió (adhesió) (per als morters dissenyats destinats a ser utilitzat en 

construccions sotmeses a requisits estructurals): valor declarat de la resistència inicial de 

cisallament (N/mm2) mesurada o tabulada.  

h. Absorció d'aigua (per als morters destinats a ser utilitzat en construccions exteriors i 

exposades directament a la intempèrie): valor declarat en [kg/(m2.min)]0,5.  

i. Permeabilitat al vapor d'aigua (per als morters destinats a ser utilitzat en 

construccions exteriors): valors tabulats declarats del coeficient μ de difusió de vapor 

d'aigua.ç 

j. Densitat (per als morters dissenyats destinats a ser utilitzat en construccions sotmeses a 

requisits d'aïllament tèrmic).  

k. Conductivitat tèrmica (per als morters dissenyats destinats a ser utilitzat en construccions 

sotmeses a requisits d'aïllament tèrmic): valor declarat o tabulat mesurat (W/mK). 

l. Durabilitat (resistència als cicles de gel/desglaç): valor declarat com a pertinent, 

avaluació basada en funció de les disposicions en vigor en el lloc previst d'utilització. 

m. Mida màxima dels àrids (per als morters per a juntes i capes fines): no serà més gran 

que 2 mm 

n. Temps obert o temps de correcció (per als morters per a juntes i capes fines).  

o. Reacció davant el foc (per als morters destinats a ser utilitzat en construccions sotmeses 

a requisits davant el foc): euroclasses declarades (A1 a F).  

Distintius de qualitat:  

Es comprovarà que el producte ostenta els distintius de qualitat exigits, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció|adreça facultativa, que avalin les característiques exigides. 

Assaigs:  

Es realitzaran els assaigs exigits per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció|adreça facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

Propietats del morter fresc: Temps d'utilització. Contingut en clorurs. Contingut en aire. Temps 

obert o temps de correcció (per als morters per a juntes i capes fines). Dimensions dels àrids (per 

als morters per a juntes i capes fines).  

Propietats del morter endurit: Resistència a compressió. Resistència d'unió (adhesió). Absorció 

d'aigua. Permeabilitat al vapor d'aigua. Densitat. Conductivitat tèrmica. Conductivitat tèrmica. 

Durabilitat.  

 

 

4.1.7. ÀRIDS PER A FORMIGÓ.  

Materials granulars naturals (origen mineral, només sotmesos a processos mecànics), 

artificials (origen mineral processats industrialment que suposi modificacions tèrmiques, etc.), 

reciclats (a partir de materials inorgànics prèviament utilitzats en la construcció), o, només per a 

àrids lleugers, subproductes industrials (origen mineral processats industrialment i sotmesos a 

processos mecànics), de mida compresa entre 0 i 125 mm, utilitzats en la fabricació de tot tipus 

de formigons i en productes prefabricats de formigó. 
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4.1.8. Condicions de subministrament i recepció.  

Marcada la CE: Obligatori des de l'1 de juny de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

12620:2003/AC:2004. Àrids per a formigó. Sistema d'avaluació de la conformitat: 2+/4. 

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon 

amb les característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, 

pel projecte o per la direcció facultativa. Tipus, segons la densitat de partícules i la mida 

màxima d'aquestes: Àrids per a formigó (de pes normal): gruix, fi, tot un, natural amb 

granulometria de 0/8 mm o filler. Àrids lleugers.  

a. Grup a què pertany l'àrid: filler i pols mineral com a component inert, PM; fins, FN; àrids 

fins, AF; àrids gruixuts, AG; àrids tot un TEU.  

b. Forma de presentació de l'àrid: àrids rodats, R; àrids triturats, T; àrids barreja|mescla dels 

anteriors, M.  

c. Fracció granulomètrica de l'àrid d/D, en mm (d: mida del tamís inferior. D: mida del tamís 

superior). 

d. Naturalesa (en cas d'àrids poligènics es podrà designar per més lletres unides): calcari, 

C; silici, SL; granit, G; ofita, O; basalt, B; dolomítico, D; alguns (altres naturaleses no 

habituals, p. ex. Anfibolita, gneis, pódfido, etc.), V; artificial (quan sigui possible s'ha 

d'indicar la seva procedència), A; reciclat (quan sigui possible s'ha d'indicar la seva 

procedència), R.  

e. En cas que l'àrid sigui rentat: L.  

f. Densitat de les partícules, en Mg/m3.  

Qualsevol altra informació necessària segons els requisits especials exigibles segons el seu 

ús: 

a. Requisits geomètrics: Índex de lajas. Coeficient de forma. Contingut en closques, en %. 

Contingut en fins, en % que passa pel sedàs 0,063 mm.  

b. Requisits físics: Resistència a la fragmentació. Resistència al desgast. Resistència al 

poliment. Resistència a l'abrasió superficial. Resistència a l'abrasió per pneumàtics 

claveteados. Resistència a cicles de gel-desglaç. Resistència a cicles de gel-desglaç, 

estabilitat al sulfat de magnesi. Densitats i absorció d'aigua. Estabilitat de volum. Reactivitat 

àlcali-sílice. 

c. Requisits químics: Contingut en sulfats solubles en àcid. Contingut en clorurs. Contingut 

total en sofre. Altres components  

Qualsevol altra informació necessària per identificar l'àrid dependent dels requisits 

especials exigibles segons el seu ús:  

a. Requisits físics: Coeficient de forma. Contingut en fins. Contingut en aigua. Densitats i absorció 

d'aigua. Resistència al machaqueo. Crassa fracturades. Resistència a la desintegració. 

Resistència a cicles de gel-desglaç.  

b. Requisits químics: Contingut en sulfats solubles en àcid. Contingut en clorurs. Contingut total 

en sofre. Pèrdua per calcinació. Contaminants orgànics lleugers. Reactivitat àlcali-sílice. 

- Distintius de qualitat:  

Es comprovarà que el producte ostenta els distintius de qualitat exigits, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa, que assegurin les característiques. 

- Assaigs:  

Es realitzaran els assaigs exigits per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

Descripció petrográfica. Granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig. Índex de lajas. 

Percentatge de cares fracturades. Contingut en closques|petxines als àrids gruixuts per a 

formigons. Equivalent de sorra. Valor de blau de metilè. Granulometria del filler (per tamisat per 

raig d'aire). Resistència al desgast (micro-Deval). Resistència a la fragmentació dels àrids gruixuts 

per a formigons. Densitat aparent i volum de buits. Humitat mitjançant assecatge en estufa. 

Densitat i absorció d'aigua. Coeficient de poliment accelerat. Resistència al desgast per abrasió 

amb pneumàtics claveteados. Resistència a cicles de gel-desglaç. Pèrdua de pes en solucions 

de sulfat magnésico. Retracció per assecatge. Resistència al xoc tèrmic. Anàlisi química. 

Resistència al machaqueo d'àrids lleugers. Resistència a la desintegració d'àrids lleugers per a 

formigons. Resistència a cicles de gel-desglaç d'àrids lleugers per a formigons. Contingut en 

terrossos d'argila. Contingut en partícules toves dels àrids gruixuts. Coeficient de forma. 

Contingut en partícules lleugeres dels àrids gruixuts. Friabilitat (desgast micro-Deval) dels àrids 

fins. Absorció d'aigua dels àrids fins. Absorció d'aigua dels àrids gruixuts. Mòdul de finor. 

Reactivitat àlcali-sílice i àlcali-silicat. Reactivitat àlcali-carbonat. Reactivitat potencial dels àrids 

per a formigons amb els alcalins.  

 

4.1.9. ÀRIDS PER A MORTERS.  

Materials granulars naturals (origen mineral, només sotmesos a processos mecànics), 

artificials (origen mineral processats industrialment que suposi modificacions tèrmiques, etc.), 

reciclats (a partir de materials inorgànics prèviament utilitzats en la construcció), o, només per a 

àrids lleugers, subproductes industrials (origen mineral processats industrialment i sotmesos a 

processos mecànics), de mida compresa entre 0 i 8 mm, utilitzats en la fabricació de morters per 

a edificacions. 
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4.1.10 Condicions de subministrament i recepció.  

Marcada la CE: Obligatori des de l'1 de juny de 2004. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

13139:2002. Àrids per a morters. Sistema d'avaluació de la conformitat: 2+/4. 

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon 

amb les característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, 

pel projecte o per la direcció facultativa. Característiques regulades que poden estar 

especificades, en funció dels requisits exigibles:  

a. Tipus: De pes normal. Àrids lleugers. (segons la densitat de partícules i la mida màxima 

d'aquestes) 

b. Origen de l'àrid (nom de la pedrera, mina o dipòsit)  

c. 2 grups de dígits separats per una barra que indiquen, en mm, la fracció granulomètrica 

d/D (d: mida del tamís inferior. D: mida del tamís superior)  

d. Xifra que indica, en Mg/m3, la densitat de les partícules.  

Qualsevol altra informació necessària segons els requisits especials exigibles a partir del seu 

ús. 

a. Requisits geomètrics i físics. (Forma de les partícules per a D>4mm. Contingut en 

closques|petxines, per a D>4mm. Contingut en fins, % que passa pel sedàs 0,063 mm. 

Resistència a cicles de gel-desglaç. Resistència a cicles de gel-desglaç, estabilitat al 

sulfat de magnesi. Densitats i absorció d'aigua. Reactivitat àlcali-sílice.  

b. Requisits químics. (Contingut en sulfats solubles en àcid. Contingut en clorurs. Contingut 

total en sofre. Components que alteren la velocitat d'enduriment i la d'enduriment. 

Substàncies solubles en aigua, per a àrids artificials. Pèrdua per calcinació).  

- Distintius de qualitat:  

Es comprovarà que el producte ostenta els distintius de qualitat exigits, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa, que assegurin les característiques. 

- Assaigs:  

Es realitzaran els assaigs exigits per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

Descripció petrográfica dels àrids per a morters. Granulometria de les partícules dels 

àrids per a morters. 

Tamisos d'assaig per a àrids per a morters. Índex de lajas dels àrids per a morters. 

Contingut en closques|petxines als àrids gruixuts per a morters. Equivalent de sorra dels 

àrids per a morters. Valor de blau de metilè dels àrids per a morters. Granulometria del filler 

(per tamisat per raig d'aire). Densitat i absorció d'aigua dels àrids per a morters. Resistència a 

cicles de gel-desglaç d'àrids per a morters. Pèrdua de pes en solucions de sulfat magnésico dels 

àrids per a morters. Anàlisi química dels àrids per a morters. Resistència a cicles de gel/ desglaç 

d'àrids lleugers de morters. Contingut en terrossos d'argila dels àrids per a morters. Mòdul de finor 

dels àrids per a morters. Reactivitat àlcali-sílice i àlcali-silicat dels àrids per a morters. Reactivitat 

àlcali-carbonat dels àrids per a morters. Reactivitat potencial dels àrids per a morters amb els 

alcalins. 

 

4.1.11. PLAQUES DE GUIX LAMINAT  

4.1.12 Condicions de subministrament i recepció  

Marcada la CE: Obligatori a partir de l'1 de març de 2007. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

520. Plaques de guix laminat. Definicions, especificacions i mètodes d'assaig. Sistema 

d'avaluació de la conformitat: 3/ 4.  

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa.  

Les plaques de guix laminat vindran definides per la següent designació PYL (a), (b), 

UNEIX EN 520, on:  

a. Tipus: A: estàndard, H1 o 2: impregnada, DF: tallafoc, VAIG DONAR: d'alta duresa. 

b. Espessor nominal, en mm.  

- Assaigs:  

Segons normes UNEIX: característiques geomètriques, d'aspecte i de forma: defectes 

estructurals, i aspecte, toleràncies dimensionals, toleràncies de forma; propietats físiques i 

mecàniques: tolerància de massa, absorció d'aigua, resistència a flexió, càrrega de ruptura i 

resistència a l'impacte.  

Segons normes UNEIX EN: resistència a l'esforç tallant, reacció al foc, factor de resistència al 

vapor d'aigua, resistència a flexió longitudinal, resistència a flexió transversal, resistència tèrmica, 

resistència a l'impacte, aïllament directe a soroll aeri, absorció acústica. 

4.1.5 Emmagatzemament i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment) 

Els paquets de plaques s'emmagatzemaran a cobert a l'empara de les pluges i la intempèrie i 

sobre superfícies el més llises i horitzontals possibles. 

Els paquets de plaques s'acopiarán sobre falques (tires de plaques) no distanciats més de 40 cm 

entre si.  

Les plaques es traslladaran sempre en vertical o de cant|cantell, mai de ple o en horitzontal. 
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Les plaques es tallaran mitjançant una fulla retràctil i/o un xerrac, treballant sempre per la 

cara adequada. Les vores tallades es repassaran abans de la seva col·locació. Es tallaran 

les plaques efectuant tot tipus d'ajusts abans de la seva col·locació, sense forçar-les mai 

perquè encaixin al seu lloc.  

 

4.1.13. PLAFONS DE GUIX.  

Plafons de forma de paral·lelepípede, machihembrados, almenys en dos dels seus 

cantells oposats, de superfície mínima 0,20 m2, dimensió màxima 1000 mm i espessor 

mínima 50 mm, massisses o perforades interiorment no sent, en aquest cas, el seu volum de 

buits superior al 40% del volum total de la peça i amb una espessor mínima de la paret de 

10 mm; prefabricats en maquinària i instal·lacions fixes a partir de sulfat de calci i aigua, 

podent portar fibres incorporades, càrregues, àrids i altres additius, sempre que no estiguin 

classificats com a substàncies perilloses d'acord amb la reglamentació europea, i podent 

ser acolorits mitjançant pigments, units entre si mitjançant adhesius de base guix o enguixa, 

amb superfícies llises, destinats a la realització d'envans de paraments no portants interiors 

en edificis, protecció contra el foc d'elements, etc.  

Tipus de plafons: Estàndard, alta densitat (o alta duresa) i hidrofugados. 

A les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, bonys o aspreses i admetran 

ser tallades amb facilitat.  

 

4.1.14. Condicions de subministrament i recepció.  

Marcada la CE: obligatori des de l'1 d'abril de 2003. Norma d'aplicació: UNEIX EN 

12859. Plafons de guix. Definicions, especificacions i mètodes d'assaig. Sistema d'avaluació 

de la conformitat: 3. 

Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon 

amb les característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, 

pel projecte o per la direcció facultativa.  

a. Dimensions nominals (longitud, altura|alçària, espessor), en mm.  

b. Tipus de plafó: massís, perforat.  

c. Classe de densitat: alta densitat (1100 d <1500 kg/m3), densitat mitjana|mitja (800 d 

<1100 kg/m3), baixa densitat (600 d <800 kg/m3).  

d. Massa nominal, en kg/m2.  

e. Designació "hidrofugado", quan el plafó ho sigui.  

f. Categoria del pH: normal (6,5 pH< 10,5), sota (4,5 pH <6,5).  

 Distintius de qualitat:  

Es comprovarà que el producte ostenta els distintius de qualitat exigits, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa, que avalin les característiques exigides. 

Assaigs: Es realitzaran els assaigs exigits per la normativa de compliment obligat i, en el seu 

cas, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

Toleràncies dimensionals. Desviació de la massa. Desviació de la densitat. Humitat. pH. Absorció 

d'aigua. Duresa superficial. Resistència a la flexió. Reacció al foc (classe). Conductivitat tèrmica. 

 

4.1.15. Emmagatzemament i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment).  

Els plafons s'emmagatzemaran sota coberta; es traurà el retractilat de plàstic per evitar 

condensacions d'humitat, en el cas que hi hagués canvis d'humitat ambient i canvis de 

temperatura. 

No és recomanable remuntar els palés de plafons. En cas necessari, no es remuntaran més de 

dues alçàries, per evitar danyar-los. 

 

4.15.6. GUIXOS I PRODUCTES A BASE DE GUIX.  

Guixos i conglomerants a base de guix en pols per a la construcció, inclosos els guixos 

prebarrejats per revestir parets i sostres en l'interior d'edificis en què s'aplica com a material, 

d'acabat que pot ser decorat. Aquests productes estan especialment formulats per complir les 

seves especificacions d'ús mitjançant ús d'additius, addicions, agregats i altres conglomerants. 

S'inclouen els guixos i productes de guix per a la seva aplicació manual o a màquina, i els 

morters d'agafament a base de guix.  

Es pot utilitzar calç de construcció, en forma d'hidròxid de calci, com a conglomerant 

addicional junt amb el conglomerant de guix. Si el conglomerant a base de guix és el principal 

component actiu del morter, s'inclou en aquest apartat. Si la calç és el principal component 

actiu del morter, s'inclou en l'apartat del producte Cales . 

 

4.15.7 Condicions de subministrament i recepció  

Marcada la CE: obligatori a partir de l'1 d'abril de 2007. Normes d'aplicació: UNEIX EN 

13279-1:2006. Guixos i productes a base de guix per a la construcció. Part 1: Definicions i 

especificacions. Sistemes d'avaluació de conformitat: sistema 3 (per al seu ús en parets, envans, 

sostres o revestiments per a la protecció davant el foc d'elements estructurals i/o per a 

compartició davant el foc d'edificis i amb característica de reacció al foc) o sistema 4 (per a la 

resta dels casos).  
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Identificació: Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon 

amb les característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, 

pel projecte o per la direcció facultativa.  

a. Tipus de guix o de conglomerant de guix, segons la següent designació i la seva 

identificació corresponent:  

 Conglomerant a base de guix (per a ús directe o per a la seva transformació: 

productes en pols, secs; per a ús directa en obra, etc.), A.  

Guixos per a la construcció: guix de construcció, B1; morter de guix, B2; morter de 

guix i calç, B3; guix de construcció alleugerit, B4; morter alleugerit de guix, B5; morter 

alleugerit de guix i calç, B6; guix de construcció d'alta duresa, B7.  

Guix per a aplicacions especials: guix per a treballs amb guix fibrós, C1; guix per a 

morters d'agafament, C2; guix acústic, C3; guix amb propietats d'aïllament tèrmic, C4; guix 

per a protecció contra el foc, C5; guix per a la seva aplicació en capa fina, C6. 

b. Temps de principi d'enduriment.  

c. Resistència a compressió, en N/mm2.  

Característiques regulades que poden estar especificades, en funció dels requisits 

exigibles: 

a. Reacció al foc (en situacions d'exposició: A1).  

b. Resistència al foc.  

c. Comportament acústic: aïllament directe al soroll aeri, en dB; absorció acústica. 

d. Resistència tèrmica, en m2 K/W.  

e. Substàncies perilloses.  

Distintius de qualitat: 

Es comprovarà que el producte ostenta els distintius de qualitat exigits, en el seu cas, 

pel projecte o per la direcció facultativa, que avalin les característiques exigides 

Assaigs:  

Es realitzaran els assaigs exigits per la normativa de compliment obligat i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

- Per als conglomerants de guix: Contingut en sulfat de calci.  

- Per als guixos per a la construcció: Contingut en conglomerant de guix. Temps de principi 

d'enduriment. Resistència a flexió. Resistència a compressió. Duresa superficial. Adherència. 

- Per als guixos especials per a la construcció: Contingut en conglomerant de CaSO4. Finor 

de mòlt. Temps de principi d'enduriment. Resistència a flexió. Resistència a compressió. Duresa 

superficial. 

Assaigs lligats a les condicions finals d'ús: Reacció al foc. Resistència al foc. Aïllament 

directe al soroll aeri. Absorció acústica. Resistència tèrmica (per càlcul). Substàncies perilloses. 

 

4.1.13 Emmagatzemament i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment).  

Els sacs de guix s'emmagatzemaran a cobert i protegits de la humitat. 

Si el guix es rep a granel s'emmagatzemarà en sitges.  
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10.4 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Dades de l'obra 

 

Tipus d'obra:  

REHABILITACIÓ, ADEQUACIÓ ENERGÈTICA I CANVI D’ÚS D’EDIFICI PLURIFAMILIAR EN TESTERA 

 

Emplaçament: 

 Carrer Muntanyà núm. 97 i Ronda de Joan Peiró núm. 126 de Mataró (Barcelona) 

 

Superfície construïda: 553,45 m² 

 

Promotor: Manuel Agustiño Otero 

 

Autora del Projecte d'execució: Noelia Robles Olmo 

 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Noelia Robles Olmo 

 

Dades tècniques de l'emplaçament 

1.1 Topografia: 

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 

1.2 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 

Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 

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

Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat 

i  salut a les obres de construcció. 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, 

les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 

informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 

previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 

seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 

ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel  

Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la 

Direcció Facultativa.  

En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació 

d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències 

pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-

contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les 

mesures de seguretat i salut a l'obra.  

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 

laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 

d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 

Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, 

podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
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Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 

recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

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

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 

circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal•lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 

corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

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

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

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

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que  

o prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 

següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 

d'acord  amb els següents principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 

dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per 

tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

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

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 

treball 

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

- Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 

de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 

hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic  

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 

no temeràries que pogués cometre el treballador.  

Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 

determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels 

esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 

alternatives més segures. 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 

àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 

treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 

respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  

establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els 

riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar 

durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 

talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel 

treball que es realitzi.A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 

d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment...). 
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Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

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

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

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

Treballs previs 

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

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

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

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

químiques) 

 

Enderrocs 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

Moviments de terres i excavacions 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

- Cops i ensopegades  

-   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

Fonaments 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
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- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

-   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

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

químiques) 

 

Coberta 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

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

químiques) 

 

Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

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

químiques) 
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Instal·lacions 

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

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

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 

(Annex II del RD 1627/1997) 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 

d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 

gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui 

a la delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

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

subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

Mesures de prevenció i protecció 

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

 A més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i 

les eines de treball.  

 D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

 Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment...). 

 

Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra 

-   Senyalització de les zones de perill 

-  Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

-  Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 

la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

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

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
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- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

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

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

 

Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 

punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, 

la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 

agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.  

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs 

amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 

 

Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 

calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 

d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 

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

 

 

 

 

Primers auxilis 

 Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 

vigent. 

 S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 

traslladar els accidentats.  

 És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 

centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 

possibles accidentats. 
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10.5 NORMATIVA TÈCNICA D’EDIFICACIÓ  

Nor

mativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 

proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de 

prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 

expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio 

de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat 

decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre 

construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les 

normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra 

s'observaran les mateixes. 

A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i 

per donar compliment a les noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els documents 

bàsics, DB, que composen la part II del CTE. 

Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en cada 

tema indicant el document bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació 

A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb 

caràcter permanent als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de 

conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 

1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 

En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a 

normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han  de 

complimentar en el projecte. 

 

 

 

 

 

Àmbit General 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

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

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

 Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

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

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

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

matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en 

vigor des del 12.03.10; aplicació voluntària fins al 11.09.10) 

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

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

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

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

24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

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

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 
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Requisits Bàsics de Qualitat. 

Requisits Bàsics de Funcionalitat 

Utilització (normativa en funció de l’ús) 

Habitatge 

Llei de l'habitatge.                                             

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

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

D 55/2009 (DOGC 9/4/2009). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis 

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

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

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

Llocs de treball 

Diisposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

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

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

Accessibilitat 

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

Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 

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

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

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones.  

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

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                          

RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i 

no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10; 

aplicació voluntària fins al 11.09.10; més exigent que el D. 135/95). 

CTE DB SU-1 Document Bàsic Seguretat enfront al risc de caigudes                                

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

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

20/12/2007 i 25/1/2008) (es pot aplicar en projectes que sol·licitin llicència fins a l’11.09.10) 

Telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para le acceso a los servicios de telecomunicación, ICT  

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

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

la Edificación  

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

 

Requisits Bàsics de Seguretat. 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, Se  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul .                   

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació,                                

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

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

20/12/2007 i 25/1/2008). 
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Seguretat en cas d’incendi 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 

edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) entra en vigor 10.05.10. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI  

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi   

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

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

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10, introdueix la 

secció SI 3.8 Evacuació per a persones amb discapacitats; en vigor des del 12.03.10; 

aplicació voluntària fins al 11.09.10)  

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI   

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi   

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

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

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) (es pot aplicar en projectes que sol·licitin 

llicència fins a l’11.09.10)  

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris de 

la NBE-CPI/91  

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) (derogat per la Llei d’incendis a partir de la seva entrada 

en vigor 10.05.10)  

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 

de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego   

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

Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales, RSCIEI  

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) REQUISITS BÀSICS DE SEGURETAT 

Seguretat d’utilització 

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

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

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

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament 

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

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

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

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-8 Accessibilitat 

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

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

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10, introdueix la 

secció SUA 9 Accessibilitat; en vigor des del 12.03.10; aplicació voluntària fins al 

11.09.10). 

CTE DB Part I Exigències bàsiques de Seguretat d’Utilització, SU  

CTE DB SU Document Bàsic Seguretat d’Utilització  

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

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

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

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

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

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

SU-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

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

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

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Es pot aplicar en projectes que sol·licitin 

llicència fins a l’11.09.10. 
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REQUISITS BÀSICS D’HABITABILITAT 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

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

1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves 

correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)  

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

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

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR CTE DB HR  

Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOe 20/12/2007 i 25/1/2008),RD 

1675/2008(BOE 18/10/2008) i Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  

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

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

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

Estalvi d’energia  

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

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

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

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

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

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

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

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

 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

      CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

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

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

20/12/2007 i 25/1/2008)  

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

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

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 

rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges   

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  RD 1247/2008 , de 

18 de juliol (BOE 22/08/2008). 
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Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació i altres 

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

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

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

1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves 

correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 

11.03.10). RD 173/2010 (BOE 11.03.10, introdueix la secció SUA 9 Accessibilitat; 

en vigor des del 12.03.10; aplicació voluntària fins al 11.09.10)  

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

CTE DB SU Seguretat d’Utilització, SU 1 i SU 2   

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

1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves 

correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); (es pot aplicar en 

projectes que sol·licitin llicència fins a l’11.09.10) Condicionaments, 

instal·lacions i serveis 

 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 

95/16/CE, sobre ascensores  

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

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament 

Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors  

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

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 

28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores  

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

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas 

Complementarias   

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

(DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 

23.  

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

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

1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment 

esmentats. 

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

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

anteriorment esmentats. 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92)  

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

periódicas  

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

Condicions tècniques de seguretat als ascensors  

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

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

periòdica  

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)  

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de màquines  

Resolució 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)  

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso  

Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98). 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005). 
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Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Plataformes elevadores verticals (2006). 

Instrucció 6/2006 . 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines.  

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

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

1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves 

correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

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

1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves 

correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)  

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

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

1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves 

correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)  

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

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

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

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

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

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

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

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

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges 

(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de 

Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 

Generalitat de Catalunya)  

D 202/98 (DOGC: 06/08/98). 

 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries.  

RD 2060/08 (BOE: 05/02/09) 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

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

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

20/12/2007 i 25/1/2008). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. D 21/2006 

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

Instal·lacions tèrmiques 

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

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

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

20/12/2007 i 25/1/2008)  

RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)  

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia  

RD 1369/07  (BOE 23.10.07)  

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

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

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries   

RD 2060/08 (BOE: 05/02/09) 
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Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. 

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

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

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)  

RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios   

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)  

CTE DB SI 3.7 Control de fums   

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

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

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) 

en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para 

uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos  

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

Reglamento general del servicio público de gases combustibles  

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò 

que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias”, aprovat pel RD 919/2006  

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò 

que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias”, aprovat pel RD 919/2006  

 

Gas-oil  

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

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

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias.  

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

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

D 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1 371/2007 (BOE 

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

20/12/2007 i 25/1/2008)  

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

instal·lacions d’enllaç.  

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

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

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

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

Instrucció 9/2004, de 10 de maig  

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

elèctriques  

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

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica   

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

elèctriques. 
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Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 

centros de transformación  

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

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

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

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

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)  

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a 

la xarxa elèctrica  

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

Exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de 

tensió,  

RD 7/1988, de 8 de gener 

Instal·lacions d’il·luminació 

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

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

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

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)  

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

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

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

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)  

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

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

 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

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

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

modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99). 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 

los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación 

de equipos y sistemas de telecomunicacions.  

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

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

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

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso 

de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos 

administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de 

los edificios  

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)  

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

al servei de telecomunicacions per cable  

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

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 

distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents 

d’emissions terrestres i de satèl·lit.  

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
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Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios . 

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98). 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices  

O. 16.04.98 (BOE: 20.04.98)  

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi   

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

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

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10).  

 

Instal·lacions de protecció al llamp.  

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

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

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

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)  

 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva 

construcción  

Real Decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007). 

 

Control de qualitat 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

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

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

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges  

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament 

(DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)  

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

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

 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

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

pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 

sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

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

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 

l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents  

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

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

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

estableix l’EHE-08. 

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

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons 

estableix l’EHE-08. 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 

d'elements resistents components de sistemes  

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (O. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95). Sempre que no 

hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

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

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

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

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

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

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

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos  

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008). 
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Gestió de residus de construcció i enderrocs 

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

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

Residuos 

Ley 6/93, de 15 juliol , modificada per la Ley 15/2003, de 13 de juny i per la Ley 

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 febrer  

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  

 

Seguretat i salut en les obres de construcció. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

RD 1627/1997, 24 d’octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 

92/57/CEE. Modificació per RD 337/2010.  

Ley de prevención de riesgos laborales.  

  Ley 31/1995, de 8 de novembre (BOE:10/11/95)  

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.  

  Ley 54/2003, de 12 de diciembre (BOE:13/12/03).  

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo en materias de trabajos temporales en altura  

  RD 2177/2004, de 12 de noviembre (BOE: 13/11/04).  

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 

  RD 485/1997, de 14 d’abril (BOE: 23/04/97).  

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97) En el capítol 1 exclou les obres 

de construcció, però el RD 1627/97 l’esmenta en quant a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y 

Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971)  

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

  Ley 32/2006 (BOE: 19/10/06). 

Desarrollo de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

RD 1109/2007 

Llibre de l’edifici. Ley de Ordenación de la Edificación, LOE.                             

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

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

Código Técnico de la Edificación, CTE.  

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

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

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

matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)  

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge   

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

 

 

 

  




