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A.1 Plec de condicions particulars. 

A.1.1. Generalitats 

Llevat del cas d’especificacions contràries detallades en questa memòria o en els plànols, 
totes les unitats d’obra quina execució es preveu en aquest projecte, tindran a adequar-se a: 

Les Normes Bàsiques o instruccions que, promulgades pels Ministeris competents, es 
refereixen específicament a dites unitats (NB). 

En defecte i compliment de les dites Normes Bàsiques, a les corresponents Normes 
Tecnològiques redactades i promulgades pel Ministeri de la Vivenda (NTE). 

En qualsevol cas, la direcció facultativa (a partir d’ara D.F.), sota la seva responsabilitat, 
podrà ordenar l’execució de les unitats d’obra de forma diferent a les especificades en les 
disposicions i Normes esmentades anteriorment. 

Totes aquelles especificacions que es trobin registrades en aquesta memòria o en els 
plànols generals o de detall corresponents, o en ambdues parts, es consideraran incloses en 
la proposta. 

Quan existeixin discrepàncies entre els plànols i la memòria, serà l’enginyer qui les haurà de 
resoldre, deixant-lo anotat en el Llibre d’Obra. 

 

A.1.2 Pressupost i proposta 

El pressupost i la proposta de la constructora deurà presentar-se amb preus unitaris i per 
partides, desglossant el preu de materials unitaris, mà d’obra, etc i aplicant finalment a cada 
partida el % d’utilitats i despeses generals. 

D’aquesta manera les reduccions o augments de pressupost per canvis d’obra, seran 
fàcilment definibles i controlables. 

Deurà incloure’s, també, la presentació d’un Pert-temps, per a un bon control de la marxa de 
l’obra, sobre els temps previstos. 
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A.1.3 Condicions particulars d’execució 

Abans de l’inici de les obres, el constructor sol·licitarà per escrit en el Llibre d’Obra, totes les 
aclariments que consideri pertinents, quedant clar, en cas contrari, que coneix i accepta tots i 
cadascun dels detalls d’execució del projecte. 

L’inici de les obres quedarà definit i registrat en el corresponent contracte, així com la direcció 
de les obres i la data final d’entrega. 

S’aplicaran multes per endarreriment d’entrega d’obra, en el cas i quantitat que el contracte 
especifiqui. 

La determinació de l’ordre dels treballs serà facultat del contractista, malgrat en aquells 
casos que en que per qualsevol circumstància d’ordre tècnic o facultatiu, la D.F. consideri 
convenient la seva variació. 

Les obres, un cop començades, no podran ésser suspeses fins el seu termini final, malgrat 
en cas de força major. Ni tan sols per diferències sotmeses a arbitratge. 

El constructor serà el responsable de tots els accidents, danys, perjudicis i transgressions 
que puguin produir-se com a conseqüència directa o indirecta de l’execució de les obres, 
havent de tenir present tot allò que es determina a la reglamentació vigent de seguretat en el 
treball. 

El constructor deurà demanar per escrit en el Llibre d’Obra totes els aclariments que 
consideri per a la correcta execució  de cada unitat d’obra, demanarà, també per escrit, 
l’aprovació de les dites unitats un cop executades. 

La recepció final de les obres es realitzarà d’acord amb la reglamentació vigent. 

Aniran a càrrec del contractista les despeses que es produeixin de la realització de les 
connexions provisionals dels serveis públics per a les obrers (aigua, electricitat...), així com el 
pagament dels consums corresponents; el pagament d’impostos i permisos; la construcció 
de cèrcols, accessos... havent de procedir a la seva posterior demolició, deixant el solar 
perfectament net, el cost d’un vigilant nocturn i de dies festius. 

A.1.4 Materials 

Tots els materials s’ajustaran a les condicions estipulades en la present memòria per a 
cadascun d’ells, podent la D.F., al seu parer, rebutjar aquells que no compleixin amb les 
mateixes. 
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Es realitzaran tots aquells assaigs, anàlisis i proves de materials que la D.F. consideri 
oportuns per a verificar la seva qualitat. Aquests assaigs seran verificats pel director facultatiu 
o pel laboratori que aquest consideri. 

Totes les despeses derivades d’aquests assaigs, proves, etc., aniran a càrrec del contractista 
i es consideraran incloses en el pressupost. 

Tots els materials hauran d’ésser aprovats per la D.F. o la persona delegada per aquest, 
abans de la seva utilització en obra, sense la corresponent aprovació, no es podrà procedir a 
la seva col·locació. 

De cada classe de material, se li presentarà una mostra a la D.F. per a la seva aprovació. 
Aquestes mostres es conservaran per a poder comprovar, quan sigui necessari, els materials 
que s’utilitzen. 

La D.F. podrà exigir, dels materials que consideri adients, el corresponent certificat de 
qualitat, expedit per un laboratori oficial o gabinet autoritzat per a l’expedició d’aquesta classe 
de certificats. 
 
A.1.5 Control d’execució d’obra 
La D.F. rebutjarà les unitats d’obra executada que consideri que, al seu parer, no compleixen 
amb les disposicions d’aquesta memòria, o que no estan d’acord amb el que disposen els 
plànols corresponents. L’enderroc, la nova execució de la obra i els nous materials aniran a 
càrrec de contractista. 

 

A.1.6. Canvis d’ordre i de projecte 
La D.F. podrà fer aquells canvis que consideri adients sobre obra ja executada, en aquest 
cas s’estudiarà i decidirà el seu cost amb el contractista, en cas que hi hagi. 

La D.F. podrà realitzar els canvis que consideri adients sobre obra no executada (canvis de 
plànols de detall, materials...), en aquest cas s’estudiarà el nou cost en relació a l’anterior, 
decidint un augment o reducció de pressupost. 

Tots el canvis portaran un estudi de costos per augmentar o reduir el pressupost, segons 
acord entre ambdues parts. A aquests canvis se’ls hi aplicaran els preus unitaris fixats en el 
pressupost inicial, amb els mateixos % d’utilitats i despeses, a excepció de que es demostri 
l’augment dels esmentats preus. 

El cost de les reduccions d’obra que puguin produir-se, haurà de deduir-se del pressupost 
d’obra. 
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A.1.7 Condicions d’índole tècnica 
 
Preparació de l’obra. 

Es procedirà a una neteja preliminar de tot el sector i seguidament s’efectuarà un replanteig 
previ en presència de la direcció facultativa. 

Efectuades les instal·lacions prèvies, s’executarà el replanteig definitiu i anivellació del 
terreny. 

L’organització dels treballs es farà en cada cas seguint les direccions que marqui la D.F. 
 
 
Moviments de terres. 

El contractista adoptarà, en l’execució del desmuntatge i buidat, l’organització que consideri 
més adient i els mètodes que jutgi més adequats. 

Les rases es replantejaran amb cura, tots els paràmetres hauran de quedar perfectament 
retallats i els fons anivellats horitzontalment i nets. 

Hauran de realitzar-se tots els apuntalaments necessaris per a garantir la seguretat de les 
operacions i la bona execució dels treballs, essent obligació del constructor revisar 
diàriament a l’obra aquests apuntalaments abans de començar la jornada de treball. 

No es podrà procedir al replè de les rases i pous fins que no hagin estat supervisats per la 
direcció facultativa o el seu representant tècnic. 

Incumbeix al contractista el desguàs de les rases o terrenys que, per efecte de la pluja o 
filtracions s’hagin omplert d’aigua. 

 
Formigonat. 

Formigó de neteja: 

Sobre la superfície del terreny on hi anirà les sabates, neta i plana es bolcarà el formigó de 
neteja. 

Armadures de les sabates: 

Les armadures es col·locaran netes, exentes d’òxid no adherent, pintura, grassa o qualssevol 
altra substància perjudicial. 
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Es disposarà un recolzament per a cada metre de barra, i el primer i l’últim recolzament a 
una distància no major de 50cm de l’extrem de la barra. 

Els empalmes de les barres es realitzaran per solapat, col·locant una barra sobre l’altra i lligat 
amb el filferro a una longitud no menor de 20 o 16. els empalmes es distanciaran entre sí 
20cm com a mínim. 

Les armadures quedaran fixes entre sí i l’encofrat si el portés la sabata, de forma que no 
experimenten moviments durant l’abocat i la compactació del formigó, quedant envoltades 
sense deixar coqueres, garantitzant el seu recobriment. 

Formigó de sabates: 

Una vegada executada la capa de formigó de neteja i col·locades i fixades les armadures de 
les sabates, es procedirà al formigonat que serà continu. 

Es suspendrà el formigonat sempre que la temperatura ambient sigui superior a 40ºC o 
inferior a 4ºC o es prevegi que en les 48 hores següents pugui descendir per sota de 0ºC, 
excepte autorització expressa de la Direcció de l’Obra. 

En cas de formigonar per absoluta necessitat es prendran les mides necessàries durant el 
fraguat i el primer enduriment del formigó, per a que no es produeixin mermes permanents 
de resistència, procedint a realitzar assaigs d’informació. 

Per al curat es mantindrà humida la superfície de la sabata mitjançant rec que no produeixi 
rentat d’arits, a través d’un material que sigui capaç de retenir la humitat. 

El contractista haurà de proporcionar els elements necessaris per efectuar les proves que 
jutgi adients la D.F., sense que pugui ser objecte de certificació ni abonament especial. 

Abans de realitzar el formigonat dels fonaments, el contractista anivellarà perfectament les 
capes d’assentament de la fonamentació i les netejarà  lleugerament. 

Si fos necessari formigonar per capes, s’enllaçaran aquestes mitjançant maçoneria 
col·locada en la capa inferior i aflorant de la superfície, a l’objecte de que a l’abocar la capa 
superior, formin claus d’unió l’un amb l’altra. Abans d’abocar una capa, es netejarà i regarà 
amb aigua o amb lletada de ciment la cara superior de la inferior executada, per a que 
ambdues formin un sol cos. 

S’utilitzarà exclusivament ciment artificial Portland d’enduriment lent i haurà de complir les 
normes estipulades en el Pla de Control de Qualitat. Haurà de ser d’una marca acreditada i 
s’emmagatzemarà en un lloc ventilat exempt d’humitat. 



Pág. 10  Annex D. Estudi d’impacte ambiental 

 

La sorra que s’haurà de fer servir serà de riu o de pedrera, de textura homogènia i de grans 
inferiors a 5mm. La grava haurà de tenir mides que oscil·lin sobre els 30mm. Tant la sorra 
com la grava no serà descomponible pels agents atmosfèrics, exempta d’argiles, llims, 
materials orgànics o qualssevol altre que pugui perjudicar la consistència i solidesa de l’obra. 

La direcció facultativa o el seu representant, pot ordenar, en qualssevol moment,  la presa de 
mostres, tant de formigó com de ferro, per a procedir al seu assaig. 

La forma de les barres ha de correspondre exactament als plànols d’execució i 
especejament. Es col·locaran a l’obra procurant que no es deformin, exactament al lloc 
previst. S’haurà de tenir cura de que totes les barres quedin perfectament envoltades de 
formigó, disposant les peces necessàries de separació entre elles. 

El formigó s’efectuarà per capes d’un gruix màxim de 18cm, tenint cura, particularment, de la 
no formació de cavitats. 

S’utilitzarà el vibrat procurant que no disgregui el formigó. Si per qualssevol s’hagués de 
suspendre el formigonat d’una peça, al reprendre l’obra  es netejarà bé la superfície i inclós 
es picarà, rentant-la després. 

El formigó s’haurà d’abocar sobre el motllo immediatament després de la seva fabricació. Un 
cop formigada la peça, es mantindrà humida la seva superfície durant 15 dies com a mínim. 
 
Xarxes de sanejament. 

Totes les instal·lacions hauran de ser executades d’acord amb els documents del projecte, o 
del que ordeni a aquest respecte la D.F. i al que es preveu en el següent capítol. 

Llevat d’autorització expressa per escrit de la D.F., el contractista no procedirà a instal·lar i 
unir amb les canonades de desguàs cap aparell de sanejament, entretant no s’hagin acabat 
per complet les obres de feina de paleta. 

En cas de que per al servei de l’obra fos necessari instal·lar en la seva canonada de baixada 
serà desmuntada i perfectament neta, abans de la instal·lació definitiva. 

L’enllaç de l’albelló amb el clavegueró, s’executarà en tot cas, per sota de la vorera de la 
mateixa i amb l’entroncament en sentit oblic a la direcció d’aquesta i a favor del sentit del 
pendent entre el 5 i el 6%. 

Els abellós s’executaran sobre un massís de formigó que afecti la forma de la meitat inferior 
del canó de formigó. 
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Les canonades es podran col·locar sobre una llosa de formigó de 6 a 9 cm de gruix, 
disposant falques de totxo en el centre i els extrems de cada peça, de manera que les 
mantingui subjectes sobre aquelles. 

En cap cas s’autoritzarà el sentit directe de la canonada sobre la terra maçonada. 

La unió dels canons de formigó o de ciment, s’executarà entrant els canons pels encaixos 
que presenten en els seus extrems rejuntant-los amb ciment semiràpid ben pastat i amb 
ajuda dels anells de formigó, que es subministren amb les canonades. 

Es podran executar també aquestes unions rejuntant cadascuna amb un anell de rajola, près 
amb ciment Portland. 

 
Estructura 

La direcció facultativa podrà ordenar l’execució de proves de càrrega en els elements que 
consideri adients. 

Els buits de paret podran salvar-se amb arcs de descàrrega, sempre que la llum del buit no 
superi els 80cm, no concorri càrrega aïllada sobre el mateix i la distància del pujant a l’extrem 
més pròxim de la paret sigui superior a 1m, en cas contrari, es col·locaran llindes de formigó 
armat. 

Els envans senzills o de maó de cantell, s’executaran amb totxos buits presos amb guix. 

S’executaran perfectament plombats i amb les seves filades ben alienades. 

Es deixarà un buit suficient a la part superior dels envans, per evitar que l’augment del volum 
del material provoqui, al forjar, el bombament de l’envà. 

Abans de procedir a efectuar qualssevol tipus d’arrebossat, es comprovarà que els 
paraments es trobin en perfectes condicions, si no s’hi trobessin, es procedirà a la seva 
correcció. 

Tots els tipus d’arrebossats en la seva execució, es projectarà amb força el morter contra la 
paret, aplicant-se desprès l’arremolinat. 

Els paraments que hagin de renovar-se, es deixaran a juntes degollades, escombrant-se i 
regant-se perfectament abans de procedir al lliscat de l’arrebossat. 

En tots els punts en que l’arrebossat de guix es pugui trobar en contacte amb elements de 
ferro, no es podrà col·locar sense abans haver efectuat la convenient protecció del ferro. 
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Les rajoles que presentin defectes de fabricació, o un cop col·locades, trencaments o 
esquerdes, no s’acceptaran. 

Tots els mecanismes que es trobin situats sobre revestiments de rajoles, es col·locaran en 
centre de junta, en encreuament o en centre de peça. 

 
Sanitaris 

Tots i cascun dels aparells s’entendran complets d’accessoris i col·locats. 

 
Fusteria 

Tota la fusta serà perfectament seca amb un 12% màxim d’humitat i exempta de nusos, 
esquerdes... 

 
Feina de paleta 

L’aigua que s’hagi de fer sevir per a la confecció de morters serà com més pura, i a ser 
possible potable. 

Les sorres hauran d’ésser netes de sal, argiles o substàncies orgàniques, no enterbolint, 
apreciablement, l’aigua continguda en un recipient, al ser introduïdes. Si això no succeeix, 
s’autoritzà l’ús de les mateixes, previ rentat amb reg, un cop esteses en capes de petit gruix 
en rabeig d’aigua corrent. 

Les sorres de mar requereixen per el seu ús, rentat previ d’aigua potable. Tots els materials 
ceràmics seran de la millor qualitat, homogenis, sense esquerdes ni cavitats, cares planes i 
arestes, no geladissos i amb so metàl·lic al estar copejats. 

En la confecció  de morters s’usarà, exclusivament, ciment artificial Portland d’enduriment 
lent i que compleixi les condicions estipulades en el Plec General de Condicions per a la 
recepció de glomerants hidràulics. 

A les fàbriques de totxo, es tindrà cura especialment de l’ompliment de totes les juntes. 

En la totalitat de la xarxa de sanejament, i en tot tipus de canonades, es mantindran tapades 
les obertures per evitar que s’introdueixin materials estranys. 

Per a la construcció de les parets de totxo, un cop fet el convenient apilament d’aquest 
material, es procedirà a mullar-lo abans del seu ús. 
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Cada cinc filades s’executarà l’operació d’adormiment, regant-se la cara superior de la 
fàbrica amb una lletada de morter molt clar, per reblimar i engravar totes les juntes. 

Les obres de fàbrica de totxo s’executaran amb la major atenció, pujant-se tots els murs a 
nivell i a un temps, quant això sigui possible i conservant-se perfectament els plans, nivells i 
cordes de cada filada i els generals de cada fàbrica en si mateix i del conjunt de les 
fàbriques. 

Quan per qualssevol raó s’hagin de suspendre els treballs d’un mur o fàbrica, es deixarà amb 
les diferents filades formant entrants i sortints a manera de redents, per que al continuar a la 
fàbrica es pugui aconseguir un perfecte lligam de la nova amb l’antiga. 

També es podrà deixar interrompuda la fàbrica en execució, formant un escalonat continu en 
les filades, de manera que la junta talli en diagonal o escalonadament tota la longitud del 
mur. 

Només s’autoritzen cargols inoxidables. 

Les coles que es facin servir, impregnaran perfectament forats de bastida i caixes, no 
s’autoritzarà que vessi per les juntes. 
 
Fontaneria 

La instal·lació serà de canonades de coure de diàmetre adequat als serveis. 

No s’autoritzaran estrangulacions a les conduccions. 

Els tubs hauran de ser perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats, no presentant 
rugositats ni rebaves en els extrems. 

Tots els elements i accessoris, com aixetes, claus de pas... hauran de ser presentats a la 
direcció facultativa per a la seva aprovació i examen. 

En els recorreguts de canonada sense encastar, es col·locaran suports i abraçadores cada 
2m. La instal·lació haurà de ser complerta i es lliurarà un cop provada, en perfecte estat de 
funcionament. 
 
 
 
 
Electricitat 

La instal·lació es regirà segons les normes vigents i s’instal·larà dins de tub encastat. Cada 
aparell portarà la corresponent presa de terra en els endolls. 
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Guixeria 

Els emblanquinats de guix blanc seran estesos a la plan i afinant bé la superfície quan s’hagi 
de pintar. 

Els emblanquinats no s’executaran fins que estigui completament eixut l’arrebossat del 
parament. 

S’emprarà el guix blanc i pur i de bona qualitat. 

L’estesa de la pasta es farà a la plana, estrenyent amb força la massa fins que s’enganxi i 
quedi allisada i sense la formació de rebaves als entroncaments. 

 
Vidrieria 

La vidrieria sobre fusteria de fusta, en targes superiors en marcs de portes, es col·locarà a 
l’anglesa (bordó sobre llit de massilla). 

S’haurà de tenir cura especialment en la col·locació i qualitat de la massilla a emprar, no 
acceptant-se la que per l’acció del sol o agents atmosfèrics, presenti deformacions. 

 
Pintura 

Abans de procedir a realitzar qualssevol tipus de pintura, es comprovarà que els paraments i 
peces es troben en perfectes condicions; si no s’hi trobessin, s’haurà de procedir a la seva 
correcció. 

 

 

 

A.2. Normativa 

A.2.1 Seguretat i salut 

A.2.1.1 Normativa de seguretat 

Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals. 8 de novembre (BOE num 269, de 10.11.1995). 
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R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres 
de construcció. Ministeri de la Presidencia (BOE, núm. 311, de 28.12.1992) (C.E. – BOE, 
núm. 57, 08.03.1995). 

R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, per el que s’estableixen les disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per la utilització pels treballadores dels equips de treball. Ministeri de la 
Presidència (BOE, núm. 188, 07.10.1997). 

A.2.1.2 Equips de protecció individual (EPI’s) 

R.D. 1407/1992, de 20 de novembre, per el que es regulen les condicions per a la 
comercialització i lliure circulació dels EPI’s. (BOE. Núm 311, de 28.12.1992). (C.E. – BOE, 
núm. 41, 24.02.1993) 

R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la 
utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. Ministeri de la Presidència (BOE 
núm. 140, 12.06.1997) 

A.2.1.3 Ergonomia 

R.D. 486/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE núm 97, 
23.04.1997). Per el que s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i salut als llocs 
de treball. 

R.D. 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i salut relatives a la 
manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE núm 97, 23.04.1997). 

R.D. 488/1997, de 14 d’abril, estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives 
al treball amb equips que tinguin pantalla de visualització de dades. (P.V.D.) Ministeri de 
Treball i Assumptes Socials (BOE núm. 97, 23.04.1997). 

 

A.2.1.4 Higiene 

R.D. 1316/1989, de 27 d’octubre, de Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria 
del Govern (BOE núm. 263, 02.11.1989) (CE-BOE núm. 295, 09.12.1989 i núm. 126, 
26.05.1990) per el que s’estableix la Protecció dels treballadors davant dels riscos de 
l’exposició al soroll durant el treball. 
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R.D. 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerigens durant el treball. Ministeri de la Presidència 
(BOE núm. 124, 24.05.1997). 

A.2.1.5 Senyalitzacions 

R.D. 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en materia de senyalització de 
seguretat i salut en el treball. Ministeri de Treball i Assumptes socials (BOE núm. 97, 
23.04.1997). 

Ordre Ministerial 13.03.60 (BOE 23.03.60). Normes per a la senyalització d’obres a les 
carreteres. 

Ordre Ministerial 31.08.87. Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d’Obres. Normes per a 
la senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabat de les obres. 

Ordre Ministerial 06.06.73 (BOE 18.06.73). Cartells a les obres. 

A.2.1.6 Mitjans Auxiliars. 

Ordre del 31de gener de 1940 del Ministeri de Treball, Reglament de seguretat i higiene al 
treball. (BOE núm. 34, 03.02.1940). Reglament derrogat excepte el capítol VII, Bastides, per 
la ordenança general de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 de març de 1971). 

Norma UNE 76-502-90 HD-1000 Bastides Tubulars metàliques. 
 

A.2.2 Control de qualitat 

Decret 375/1998. Control de Qualitat en l’edificació 

 

 

A.2.3 Incendis 

NBE-CPI/96. Condicions de Protecció contra incendis. 

D. 241/1994. Decret complementari a la NBE-CPI/91. 

RD 2267/2004 Reglament seguretat contra incendis en establiments industrials 
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A.2.4 Sistemes constructius 

NBE-AE-88 Accions a l’edificació.  

NCS-94. Norma de construcció sismoressitent. 

EHE/99. Instrucció de Formigó Estructural 

EF/96. Instrucció per al projecte i execució de forjats unidireccionals de formigó armat i 
pretensat. 

NBE-EA95. Estructures d’acer en edificació. 

NBE-FL/90. Murs resistents d’obra de fàbrica ceràmica. 

RL-88 Plec general de condicions per a la recepció de totxos ceràmics a les obres de 
construcció. Ordre 27.07.1988 (BOE 3.8.88) 

D. 462/71 Norma per a la redacció de projectes i direcció d’obres en edificació. 

D.100/84. Supressió de Barreres Arquitectòniques (DOG 10.4.1984). 

Promoció de l’accesibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Llei 20/1991 del 
Departament de Benestar social 25.11.1991 (DOG 4.12.1991). 

D.161/2001. Gestió de residus en la construcció. 

A.2.5 Fusteria 

D. 2714/71. Marca de qualitat per a portes planes de fusta. 

A.2.6 Aïllaments 

NRE-AT/87 Aïllament tècnic dels edificis. 

NBE-CA/88 Condicions acústiques als edificis. 

A.2.7 Instal·lacions 

NRE-CXT/91 Canalitzacions de telefonia i altres serveis per cable. 

Especificacions tècniques de caràcter general de les companyies subministradores. 

Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries. 
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Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua. Ordre 9.12.75 
(BOE 13.01.76). Correcció d’errors (BOE 12.02.1976). 

Diàmetre i gruix mínim de tubs de coure per a instal·lacions d’interiors de subministrament 
d’aigua. Res 14.2.80 (BOE 7.3.80). 

Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastiment d’aigua. Ordre 
28.7.74 (BOE 2.10.74). Correcció d’errors (BOE 12.11.82). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


